ਯਾਭਕਰੀ ਕੀ ਵਾਯ ਯਾਇ ਫਰਵੰ ਡਡ ਤਥਾ ਸਤ ਡੂਡਭ ਆਖੀ
ੴ ਸਡਤਗੁਯ ਰਸਾਡਦ ॥

ਨਾਉ ਕਯਤਾ ਕਾਦਯੁ ਕਯ ਡਕਉ ਫਰੁ ਹਵ ਜਖੀਵਦ ॥

ਦ ਗੁਨਾ ਸਡਤ ਬਣ ਬਯਾਵ ਹ ਾਯੰ ਗਡਤ ਦਾਨੁ ੜੀਵਦ ॥
ਨਾਨਡਕ ਯਾਜੁ ਚਰਾਇਆ ਸਚੁ ਕਟੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦ ॥

ਰਹਣ ਧਡਯਨੁ ਛਤੁ ਡਸਡਯ ਕਡਯ ਡਸਪਤੀ ਅੰ ਡਭਰਤੁ ੀਵਦ ॥

ਭਡਤ ਗੁਯ ਆਤਭ ਦਵ ਦੀ ਖੜਡਗ ਜਡਯ ਯਾਕੁਇ ਜੀਅ ਦ ॥
ਗੁਡਯ ਚਰ ਯਹਯਾਡਸ ਕੀਈ ਨਾਨਡਕ ਸਰਾਭਡਤ ਥੀਵਦ ॥
ਸਡਹ ਡਟਕਾ ਡਦਤਸੁ ਜੀਵਦ ॥੧॥

ਰਹਣ ਦੀ ਪਯਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਦਹੀ ਖਟੀਐ ॥

ਜਡਤ ਹਾ ਜੁਗਡਤ ਸਾਇ ਸਡਹ ਕਾਇਆ ਪਡਯ ਰਟੀਐ ॥
ਝੁਰ ਸੁ ਛਤੁ ਡਨਯੰ ਜਨੀ ਭਡਰ ਤਖਤੁ ਫਠਾ ਗੁਯ ਹਟੀਐ ॥

ਕਯਡਹ ਡਜ ਗੁਯ ਪੁਯਭਾਇਆ ਡਸਰ ਜਗੁ ਅਰੂਣੀ ਚਟੀਐ ॥
ਰੰਗਯੁ ਚਰ ਗੁਯ ਸਫਡਦ ਹਡਯ ਤਡਟ ਨ ਆਵੀ ਖਟੀਐ ॥

ਖਯਚ ਡਦਡਤ ਖਸੰ ਭ ਦੀ ਆ ਖਹਦੀ ਖਡਯ ਦਫਟੀਐ ॥

ਹਵ ਡਸਪਡਤ ਖਸੰ ਭ ਦੀ ਨੂਯੁ ਅਯਸਹੁ ਕੁਯਸਹੁ ਝਟੀਐ ॥

ਤੁਧੁ ਡਡਠੇ ਸਚ ਾਡਤਸਾਹ ਭਰੁ ਜਨਭ ਜਨਭ ਦੀ ਕਟੀਐ ॥
ਸਚੁ ਡਜ ਗੁਡਯ ਪੁਯਭਾਇਆ ਡਕਉ ਏਦੂ ਫਰਹੁ ਹਟੀਐ ॥

ੁਤਰੀ ਕਉਰੁ ਨ ਾਡਰ ਕਡਯ ੀਯਹੁ ਕੰ ਨ੍ਹ ਭੁਯਟੀਐ ॥

ਡਦਡਰ ਖਟ ਆਕੀ ਡਪਯਡਨ੍ਹ ਫੰ ਡਨ੍ਹ ਬਾਯੁ ਉਚਾਇਡਨ੍ਹ ਛਟੀਐ ॥
ਡਜਡਨ ਆਖੀ ਸਈ ਕਯ ਡਜਡਨ ਕੀਤੀ ਡਤਨੈ ਥਟੀਐ ॥
ਕਉਣੁ ਹਾਯ ਡਕਡਨ ਉਵਟੀਐ ॥੨॥

ਡਜਡਨ ਕੀਤੀ ਸ ਭੰ ਨਣਾ ਕ ਸਾਰੁ ਡਜਵਾਹ ਸਾਰੀ ॥
ਧਯਭ ਯਾਇ ਹ ਦਵਤਾ ਰ ਗਰਾ ਕਯ ਦਰਾਰੀ ॥

ਸਡਤਗੁਯੁ ਆਖ ਸਚਾ ਕਯ ਸਾ ਫਾਤ ਹਵ ਦਯਹਾਰੀ ॥

ਗੁਯ ਅੰ ਗਦ ਦੀ ਦਹੀ ਡਪਯੀ ਸਚੁ ਕਯਤ ਫੰ ਡਧ ਫਹਾਰੀ ॥

ਨਾਨਕੁ ਕਾਇਆ ਰਟੁ ਕਡਯ ਭਡਰ ਤਖਤੁ ਫਠਾ ਸ ਡਾਰੀ ॥
ਦਯੁ ਸਵ ਉਭਡਤ ਖੜੀ ਭਸਕਰ ਹਇ ਜੰ ਗਾਰੀ ॥

ਦਡਯ ਦਯਵਸੁ ਖਸੰ ਭ ਦ ਨਾਇ ਸਚ ਫਾਣੀ ਰਾਰੀ ॥

ਫਰਵੰ ਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਡਜਸੁ ਫਹੁਤੀ ਛਾਉ ਤਰਾਰੀ ॥

ਰੰਗਡਯ ਦਉਰਡਤ ਵੰ ਡੀਐ ਯਸੁ ਅੰ ਡਭਰਤੁ ਖੀਡਯ ਡਘਆਰੀ ॥
ਗੁਯਡਸਖਾ ਕ ਭੁਖ ਉਜਰ ਭਨਭੁਖ ਥੀਏ ਯਾਰੀ ॥

ਏ ਕਫੂਰੁ ਖਸੰ ਭ ਨਾਡਰ ਜਾਂ ਘਾਰ ਭਯਦੀ ਘਾਰੀ ॥
ਭਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹੁ ਸਇ ਡਜਡਨ ਗਇ ਉਠਾਰੀ ॥੩॥

ਹਡਯਿਂ ਗੰ ਗ ਵਹਾਈਐ ਦੁਡਨਆਈ ਆਖ ਡਕ ਡਕਨੁ ॥

ਨਾਨਕ ਈਸਡਯ ਜਗਨਾਡਥ ਉਚਹਦੀ ਵਣੁ ਡਵਡਯਡਕਨੁ ॥

ਭਾਧਾਣਾ ਯਫਤੁ ਕਡਯ ਨੇਡਤਰ ਫਾਸਕੁ ਸਫਡਦ ਡਯੜਡਕਨੁ ॥

ਚਉਦਹ ਯਤਨ ਡਨਕਾਡਰਅਨੁ ਕਡਯ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਡਚਰਡਕਨੁ ॥
ਕੁਦਯਡਤ ਅਡਹ ਵਖਾਰੀਅਨੁ ਡਜਡਣ ਐਵਡ ਡਡ ਡਠਣਡਕਨੁ ॥
ਰਹਣ ਧਡਯਨੁ ਛਤੁ ਡਸਡਯ ਅਸਭਾਡਨ ਡਕਆੜਾ ਡਛਡਕਨੁ ॥
ਜਡਤ ਸਭਾਣੀ ਜਡਤ ਭਾਡਹ ਆੁ ਆ ਸਤੀ ਡਭਡਕਨੁ ॥
ਡਸਖਾਂ ੁਤਰਾਂ ਘਡਖ ਕ ਸਬ ਉਭਡਤ ਵਖਹੁ ਡਜ ਡਕਨੁ ॥
ਜਾਂ ਸੁਧਸੁ ਤਾਂ ਰਹਣਾ ਡਟਡਕਨੁ ॥੪॥

ਪਡਯ ਵਸਾਇਆ ਪਯੁਆਡਣ ਸਡਤਗੁਡਯ ਖਾਡੂਯੁ ॥

ਜੁ ਤੁ ਸੰ ਜਭੁ ਨਾਡਰ ਤੁਧੁ ਹਯੁ ਭੁਚੁ ਗਯੂਯੁ ॥

ਰਫੁ ਡਵਣਾਹ ਭਾਣਸਾ ਡਜਉ ਾਣੀ ਫੂਯੁ ॥

ਵਡਯਿਐ ਦਯਗਹ ਗੁਯੂ ਕੀ ਕੁਦਯਤੀ ਨੂਯੁ ॥
ਡਜਤੁ ਸੁ ਹਾਥ ਨ ਰਬਈ ਤੂੰ ਹੁ ਠਯੂਯੁ ॥

ਨਉ ਡਨਡਧ ਨਾਭੁ ਡਨਧਾਨੁ ਹ ਤੁਧੁ ਡਵਡਚ ਬਯੂਯੁ ॥
ਡਨੰਦਾ ਤਯੀ ਜ ਕਯ ਸ ਵੰ ਞ ਚੂਯੁ ॥

ਨੇੜ ਡਦਸ ਭਾਤ ਰ ਕ ਤੁਧੁ ਸੁਝ ਦੂਯੁ ॥

ਪਡਯ ਵਸਾਇਆ ਪਯੁਆਡਣ ਸਡਤਗੁਡਯ ਖਾਡੂਯੁ ॥੫॥
ਸ ਡਟਕਾ ਸ ਫਹਣਾ ਸਈ ਦੀਫਾਣੁ ॥

ਡਮੂ ਦਾਦ ਜਡਵਹਾ ਤਾ ਯਵਾਣੁ ॥

ਡਜਡਨ ਫਾਸਕੁ ਨੇਤਰ ਘਡਤਆ ਕਡਯ ਨੇਹੀ ਤਾਣੁ ॥
ਡਜਡਨ ਸਭੁੰ ਦੁ ਡਵਯਡਰਆ ਕਡਯ ਭਯੁ ਭਧਾਣੁ ॥

ਚਉਦਹ ਯਤਨ ਡਨਕਾਡਰਅਨੁ ਕੀਤਨੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥
ਘੜਾ ਕੀਤ ਸਹਜ ਦਾ ਜਤੁ ਕੀ ਰਾਣੁ ॥

ਧਣਖੁ ਚੜਾਇ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰ ਦਾ ਫਾਣੁ ॥

ਕਡਰ ਡਵਡਚ ਧੂ ਅੰ ਧਾਯੁ ਸਾ ਚਡੜਆ ਯ ਬਾਣੁ ॥
ਸਤਹੁ ਖਤੁ ਜਭਾਇ ਸਤਹੁ ਛਾਵਾਣੁ ॥

ਡਨਤ ਯਸਈ ਤਯੀਐ ਡਘਉ ਭਦਾ ਖਾਣੁ ॥

ਚਾਯ ਕੁੰ ਡਾਂ ਸੁਝੀਸੁ ਭਨ ਭਡਹ ਸਫਦੁ ਯਵਾਣੁ ॥
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਡਨਵਾਡਯ ਕਡਯ ਨਦਡਯ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਅਉਤਡਯਆ ਅਉਤਾਯੁ ਰ ਸ ੁਯਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਝਖਡੜ ਵਾਉ ਨ ਡਰਈ ਯਫਤੁ ਭਯਾਣੁ ॥
ਜਾਣ ਡਫਯਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂ ਜਾਣੁ ॥

ਡਕਆ ਸਾਰਾਹੀ ਸਚ ਾਡਤਸਾਹ ਜਾਂ ਤੂ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਦਾਨੁ ਡਜ ਸਡਤਗੁਯ ਬਾਵਸੀ ਸ ਸਤ ਦਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕ ਹੰ ਦਾ ਛਤੁ ਡਸਡਯ ਉਭਡਤ ਹਯਾਣੁ ॥
ਸ ਡਟਕਾ ਸ ਫਹਣਾ ਸਈ ਦੀਫਾਣੁ ॥

ਡਮੂ ਦਾਦ ਜਡਵਹਾ ਤਰਾ ਯਵਾਣੁ ॥੬॥
ਧੰ ਨੁ ਧੰ ਨੁ ਯਾਭਦਾਸ ਗੁਯੁ ਡਜਡਨ ਡਸਡਯਆ ਡਤਨੈ ਸਵਾਡਯਆ ॥
ੂਯੀ ਹਈ ਕਯਾਭਾਡਤ ਆਡ ਡਸਯਜਣਹਾਯ ਧਾਡਯਆ ॥
ਡਸਖੀ ਅਤ ਸੰ ਗਤੀ ਾਯਫਰਹਭੁ ਕਡਯ ਨਭਸਕਾਡਯਆ ॥

ਅਟਰੁ ਅਥਾਹੁ ਅਤਰੁ ਤੂ ਤਯਾ ਅੰ ਤੁ ਨ ਾਯਾਵਾਡਯਆ ॥

ਡਜਨ੍ਹੀ ਤੂੰ ਸਡਵਆ ਬਾਉ ਕਡਯ ਸ ਤੁਧੁ ਾਡਯ ਉਤਾਡਯਆ ॥

ਰਫੁ ਰ ਬੁ ਕਾਭੁ ਕਰਧੁ ਭਹੁ ਭਾਡਯ ਕਢ ਤੁਧੁ ਸਯਵਾਡਯਆ ॥
ਧੰ ਨੁ ਸੁ ਤਯਾ ਥਾਨੁ ਹ ਸਚੁ ਤਯਾ ਸਕਾਡਯਆ ॥

ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਰਹਣਾ ਤੂਹ ਗੁਯੁ ਅਭਯੁ ਤੂ ਵੀਚਾਡਯਆ ॥
ਗੁਯੁ ਡਡਠਾ ਤਾਂ ਭਨੁ ਸਾਧਾਡਯਆ ॥੭॥

ਚਾਯ ਜਾਗ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ੰ ਚਾਇਣੁ ਆ ਹਆ ॥

ਆੀਨ੍ਹ ਆੁ ਸਾਡਜਨੁ ਆ ਹੀ ਥੰ ਡਭ੍ਹ ਖਰ ਆ ॥
ਆ ਟੀ ਕਰਭ ਆਡ ਆਡ ਡਰਖਣਹਾਯਾ ਹਆ ॥

ਸਬ ਉਭਡਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆ ਹੀ ਨਵਾ ਡਨਯਆ ॥

ਤਖਡਤ ਫਠਾ ਅਯਜਨ ਗੁਯੂ ਸਡਤਗੁਯ ਕਾ ਡਖਵ ਚੰ ਦਆ ॥
ਉਗਵਣਹੁ ਤ ਆਥਵਣਹੁ ਚਹੁ ਚਕੀ ਕੀਅਨੁ ਰ ਆ ॥
ਡਜਨ੍ਹੀ ਗੁਯੂ ਨ ਸਡਵ ਭਨਭੁਖਾ ਇਆ ਭਆ ॥
ਦੂਣੀ ਚਉਣੀ ਕਯਾਭਾਡਤ ਸਚ ਕਾ ਸਚਾ ਢਆ ॥

ਚਾਯ ਜਾਗ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ੰ ਚਾਇਣੁ ਆ ਹਆ ॥੮॥੧॥
----

