
Dookh dard bhau nikath na tin nar ke rahai||
Ho jo yaaki ek baar chaupai ko kahai||28||

Chaoupai

Sanbhat satrah sahas bhanijai||
Aradh sahas phun teen kahijai||
Bhaadrav sudi ashtami ravi vaaraa||
Teer satuddrav granth sudhaaraa||29||

Swaiyaa

Paahe gahe jab te tumre tab te kou aankh tare nahi aanyo||
Raam Raheem Puraan Kuraan aneyk kahai mat eyk na maanyo||
Sinmrit Shaastra Bed sabhai bahu bhed kahai ham ek naa jaanyo||
Sri asipaan kripaa tumri kar mai na kahyo sabh tohe bakhaanyo||863||

Dohraa

Sagal duaar kau chhaad kai gahyo tuhaaro duaar||
Bahe gahe ki laaj as Gobind daas tuhaar||864||
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ਕਬ�ੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥

ਚੌਪਈ ॥

ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰਛਾ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਿਚਤ ਕੀ ਇਛਾ ॥
ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ ॥
ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ�ਿਤਪਾਰਾ ॥੩੭੭॥

ਹਮਰੇ ਦਸੁਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹ ੁ॥
ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਿਹ ਬਚਾਵਹ ੁ॥
ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਿਰਵਾਰਾ ॥
ਸੇਵਕ ਿਸਖ� ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥੩੭੮॥

ਮੋ ਰਛਾ ਿਨਜੁ ਕਰ ਦੈ ਕਿਰਯੈ ॥
ਸਭ ਬੈਿਰਨ ਕੌ ਆਜ ਸੰਘਿਰਯੈ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥
ਤੋਿਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਿਪਯਾਸਾ ॥੩੭੯॥

ਤੁਮਿਹ ਛਾਿਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧ�ਾਊ ॥
ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੌ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊ ॥
ਸੇਵਕ ਿਸਖ� ਹਮਾਰੇ ਤਾਿਰਯਿਹ ॥
ਚਨੁ ਚਨੁ ਸਤ�ੁ ਹਮਾਰੇ ਮਾਿਰਯਿਹ ॥੩੮੦॥

ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਿਰਯੈ ॥
ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ�ਾਸ ਿਨਵਿਰਯੈ ॥



ਹਜੂੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਛਾ ॥
ਸ�ੀ ਅਿਸਧੁਜ ਜੂ ਕਿਰਯਹ ੁਰਛਾ ॥੩੮੧॥

ਰਾਿਖ ਲੇਹ ੁਮੁਿਹ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥
ਸਾਿਹਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਿਪਯਾਰੇ ॥
ਦੀਨਬੰਧੁ ਦਸੁਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ॥
ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ ॥੩੮੨॥

ਕਾਲ ਪਾਇ ਬ�ਹਮਾ ਬਪੁ ਧਰਾ ॥
ਕਾਲ ਪਾਇ ਿਸਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ ॥
ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਿਰ ਿਬਸਨ ਪ�ਕਾਸਾ ॥
ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਯਾ ਤਮਾਸਾ ॥੩੮੩॥

ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਿਸਵ ਕੀਯੋ ॥
ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ�ਹਮਾ ਜੂ ਥੀਯੋ ॥
ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ॥
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਿਹ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੪॥

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ ॥
ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਯੋ ॥
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ॥
ਸੋਈ ਗੁਰ ੂਸਮਿਝਯਹ ੁਹਮਾਰਾ ॥੩੮੫॥

ਨਮਸਕਾਰ ਿਤਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ॥
ਸਕਲ ਪ�ਜਾ ਿਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ॥
ਿਸਵਕਨ ਕੋ ਿਸਵਗੁਨ ਸੁਖ ਦੀਯੋ ॥
ਸਤ�ੁਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ ਕੀਯੋ ॥੩੮੬॥

ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥
ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ॥
ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ॥
ਸਭ ਪਰ ਿਕ�ਪਾ ਿਦ�ਸਿਟ ਕਿਰ ਫਲੂਾ ॥੩੮੭॥

ਸੰਤਨ ਦਖੁ ਪਾਏ ਤੇ ਦਖੁੀ ॥
ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ॥
ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ॥
ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈ ॥੩੮੮॥

ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ॥
ਪ�ਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ॥
ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ ॥
ਤੁਮ ਮੈ ਿਮਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੂੰ ॥੩੮੯॥

ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਿਸ�ਸਿਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ॥
ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੂਿਝ ਉਚਾਰੈ ॥
ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਤ ਿਨਰਾਲਮ ॥
ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ੁਆਲਮ ॥੩੯੦॥

ਿਨਰੰਕਾਰ ਿਨ�ਿਬਕਾਰ ਿਨ�ਲੰਭ ॥
ਆਿਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਿਦ ਅਸੰਭ ॥
ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ॥
ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ॥੩੯੧॥



ਤਾ ਕੌ ਕਿਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ॥
ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛੁ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ ॥
ਮਹਾਦੇਵ ਕੌ ਕਹਤ ਸਦਾ ਿਸਵ ॥
ਿਨਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਿਹ ਿਭਵ ॥੩੯੨॥

ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੁਿਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ॥
ਬਰਨਤ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਤੁਿਹ ਤੇਤੀ ॥
ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ ॥
ਿਕਹ ਿਬਿਧ ਸਜਾ ਪ�ਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ॥੩੯੩॥

ਏਕੈ ਰਪੂ ਅਨੂਪ ਸਰਪੂਾ ॥
ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ॥
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ॥
ਉਤਭੁਜ ਖਾਿਨ ਬਹਿੁਰ ਰਿਚ ਦੀਨੀ ॥੩੯੪॥

ਕਹੂੰ ਫਿੂਲ ਰਾਜਾ ਹ�ੈ ਬੈਠਾ ॥
ਕਹੂੰ ਿਸਮਿਟ ਭਯੋ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ॥
ਸਗਰੀ ਿਸ�ਸਿਟ ਿਦਖਾਇ ਅਚੰਭਵ ॥
ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਸਰਪੂ ਸੁਯੰਭਵ ॥੩੯੫॥

ਅਬ ਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ॥
ਿਸਖ� ਉਬਾਿਰ ਅਿਸਖ� ਸੰਘਰੋ ॥
ਦਸੁਟ ਿਜਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ॥
ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ॥੩੯੬॥

ਜੇ ਅਿਸਧੁਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥
ਿਤਨ ਕੇ ਦਸੁਟ ਦਿੁਖਤ ਹ�ੈ ਮਰੇ ॥
ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗੁ ਪਰੇ ਿਤਹਾਰੇ ॥
ਿਤਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ॥੩੯੭॥

ਜੋ ਕਿਲ ਕੌ ਇਕ ਬਾਰ ਿਧਐਹੈ ॥
ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਿਨਕਿਟ ਨਿਹ ਐਹੈ ॥
ਰਛਾ ਹੋਇ ਤਾਿਹ ਸਭ ਕਾਲਾ ॥
ਦਸੁਟ ਅਿਰਸਟ ਟਰ� ਤਤਕਾਲਾ ॥੩੯੮॥

ਿਕ�ਪਾ ਿਦ�ਸਿਟ ਤਨ ਜਾਿਹ ਿਨਹਿਰਹੋ ॥
ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਿਹ ਹਿਰਹੋ ॥
ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ॥
ਦਸੁਟ ਛਾਹ ਛ�ੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ॥੩੯੯॥

ਏਕ ਬਾਰ ਿਜਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ॥
ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਿਹ ਉਬਾਰਾ ॥
ਿਜਨ ਨਰ ਨਾਮ ਿਤਹਾਰੋ ਕਹਾ ॥
ਦਾਿਰਦ ਦਸੁਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ॥੪੦੦॥

ਖੜਗਕੇਤੁ ਮੈ ਸਰਿਨ ਿਤਹਾਰੀ ॥
ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹ ੁਉਬਾਰੀ ॥
ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋ ਹੋਹ ੁਸਹਾਈ ॥
ਦਸੁਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹ ੁਬਚਾਈ ॥੪੦੧॥
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