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ਪ�� ੧੦
kib_obwc ਬ	ਨਤ� ॥ ਚ�ਪਈ

ਹਮਰ� ਕਰ� ਹ�ਥ ਦ� ਰ�ਛ� ॥ ਪ�ਰਨ ਹ�ਇ 
ਚਚਤ ਕ� ਇ�ਛ� ॥ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹ� 
ਹਮ�ਰ� ॥ ਅਪਨ� ਜ�ਨ ਕਰ� ਪ!ਚਤਪ�ਰ� ॥
੧॥ ਹਮਰ	 ਦ"ਸਟ ਸਭ� ਤ"ਮ ਘ�ਵਹ" ॥ 
ਆਪ" ਹ�ਥ ਦ� ਮ�ਚਹ ਬਚ�ਵਹ" ॥ ਸ"ਖ� ਬਸ� 
ਮ�ਰ� ਪਚਰਵ�ਰ� ॥ ਸ	ਵਕ ਚਸ�ਖ ਸਭ� 
ਕਰਤ�ਰ� ॥੨॥ ਮ� ਰ�ਛ� ਚਨਜ ਕਰ ਦ� 
ਕਚਰਯ� ॥ ਸਭ ਬ�ਰਨ ਕ� ਆਜ ਸ+ਘਚਰਯ� ॥ 
ਪ�ਰਨ ਹ�ਇ ਹਮ�ਰ� ਆਸ� ॥ ਤ�ਰ ਭਜਨ 
ਕ� ਰਹ� ਚਪਆਸ� ॥੩॥ ਤ"ਮਚਹ ਛ�ਚ- 
ਕ�ਈ ਅਵਰ" ਨ ਚ./ਯ�ਊ1 ॥ ਜ� ਬਰ ਚਹ�1 ਸ" 
ਤ"ਮ ਤ	 ਪ�ਊ1 ॥ ਸ	ਵਕ ਚਸ�ਖ2 ਹਮ�ਰ	 
ਤ�ਰ�ਅਚਹ ॥ ਚ"ਚਨ ਚ"ਚਨ ਸਤ! ਹਮ�ਰ	 
ਮ�ਰ�ਅਚਹ ॥੪॥ ਆਪ ਹ�ਥ ਦ� ਮ"ਝ� 
ਉਬਚਰਯ� ॥ ਮਰਨ ਕ�ਲ ਕ� ਤ!�ਸ 
ਚਨਵਚਰਯ� ॥ ਹ�ਜ� ਸਦ� ਹਮ�ਰ	 ਪ�ਛ� ॥ ਸ!� 
ਅਚਸ."ਜ ਜ� ਕਚਰਯਹ" ਰ�ਛ� ॥੫॥ ਰ�ਚਖ 
ਲ	ਹ" ਮ"ਚਹ ਰ�ਖਨਹ�ਰ	 ॥ ਸ�ਚਹਬ ਸ+ਤ 
ਸਹ�ਇ ਚਪਯ�ਰ	 ॥ ਦ�ਨ ਬ+." ਦ"ਸਟਨ ਕ	 
ਹ+ਤ� ॥ ਤ"ਮਹ� ਪ"ਰ� ਚਤ"ਰ ਦਸ ਕ+ਤ� ॥
੬॥ ਕ�ਲ ਪ�ਇ ਬ!ਹਮ� ਬਪ" .ਰ� ॥ ਕ�ਲ 
ਪ�ਇ ਚਸਵਜ� ਅਵਤਰ� ॥ ਕ�ਲ ਪ�ਇ 
ਕਰ ਚਬਸਨ" ਪ!ਕ�ਸ� ॥ ਸਕਲ ਕ�ਲ ਕ� 
ਕ�ਆ ਤਮ�ਸ� ॥੭॥ ਜਵਨ ਕ�ਲ ਜ�ਗ� 
ਚਸਵ ਕ�ਓ ॥ ਬ	ਦਰ�ਜ ਬ!ਹਮ� ਜ� ਥ�ਓ ॥ 
ਜਵਨ ਕ�ਲ ਸਭ ਲ�ਕ ਸਵ�ਰ� ॥ 
ਨਮਸਕ�ਰ ਹ� ਤ�ਚਹ ਹਮ�ਰ� ॥੮॥ ਜਵਨ 
ਕ�ਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨ�ਯ� ॥ ਦ	ਵ ਦ�ਤ 
ਜ�ਛਨ ਉਪਜ�ਯ� ॥ ਆਚਦ ਅ+ਚਤ ਏਕ� 
ਅਵਤ�ਰ� ॥ ਸ�ਈ ਗ"ਰ� ਸਮਚਝਯਹ" 
ਹਮ�ਰ� ॥੯॥ ਨਮਸਕ�ਰ ਚਤਸ ਹ� ਕ� 
ਹਮ�ਰ� ॥ ਸਕਲ ਪ!ਜ� ਚਜਨ ਆਪ 
ਸਵ�ਰ� ॥ ਚਸਵਕਨ ਕ� ਚਸਵਗ"ਨ ਸ"ਖ 
ਦ�ਓ ॥ ਸਤ?�ਨ ਕ� ਪਲ ਮ� ਬ. ਕ�ਓ ॥
੧੦॥ ਘਟ ਘਟ ਕ	 ਅ+ਤਰ ਕ� ਜ�ਨਤ ॥ 
ਭਲ	 ਬ"ਰ	 ਕ� ਪ�ਰ ਪਛ�ਨਤ ॥ ਚ�ਟ� ਤ	 
ਕ"+ਚਰ ਅਸਥ�ਲ� ॥ ਸਭ ਪਰ ਚ@ਪ� 
ਚਦ!ਸਚਟ ਕਰ ਫ�ਲ� ॥੧੧॥ ਸ+ਤਨ ਦ"ਖ 
ਪ�ਏ ਤ	 ਦ"ਖ� ॥ ਸ"ਖ ਪ�ਏ ਸ�."ਨ ਕ	 ਸ"ਖ� 
॥ ਏਕ ਏਕ ਕ� ਪ�ਰ ਪਛ�ਨ�1 ॥ ਘਟ ਘਟ 
ਕ	 ਪਟ ਪਟ ਕ� ਜ�ਨ�1 ॥੧੨॥ ਜਬ 
ਉਦਕਰਖ ਕਰ� ਕਰਤ�ਰ� ॥ ਪ!ਜ� .ਰਤ 
ਤਬ ਦ	ਹ ਅਪ�ਰ� ॥ ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ 
ਹ� ਕਬਹ�+ ॥ ਤ"ਮ ਮ� ਚਮਲਤ ਦ	ਹ .ਰ 
ਸਭਹ�+ ॥੧੩॥ ਜ	ਤ	 ਬਦਨ ਚਸ!ਸਚਟ ਸਭ 
.�ਰ� ॥ ਆਪ" ਆਪਨ� ਬ�ਝ ਉਚ�ਰ� ॥ ਤ"ਮ 
ਸਭਹ� ਤ	 ਰਹਤ ਚਨਰ�ਲਮ ॥ ਜ�ਨਤ ਬ	ਦ 
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ਭ	ਦ ਅਰ ਆਲਮ ॥੧੪॥ ਚਨਰ+ਕ�ਰ 
ਚਨ!ਚਬਕ�ਰ ਚਨਰਲ+ਭ ॥ ਆਚਦ ਅਨ�ਲ 
ਅਨ�ਚਦ ਅਸ+ਭ ॥ ਤ� ਕ� ਮ�ੜC ਉਚ�ਰਤ 
ਭ	ਦ� ॥ ਜ� ਕ� ਭ	ਵ ਨ ਪ�ਵਤ ਬ	ਦ� ॥
੧੫॥ ਤ� ਕ� ਕਚਰ ਪ�ਹਨ ਅਨ"ਮ�ਨਤ ॥ 
ਮਹ� ਮ�ੜC ਕਛ" ਭ	ਦ ਨ ਜ�ਨਤ ॥ ਮਹ�ਦ	ਵ 
ਕ� ਕਹਤ ਸਦ� ਚਸਵ ॥ ਚਨਰ+ਕ�ਰ ਕ� 
ਚ�ਨਤ ਨਚਹ ਚਭਵ ॥੧੬॥ ਆਪ" ਆਪਨ� 
ਬ"ਚ. ਹ� ਜ	ਤ� ॥ ਬਰਨਤ ਚਭ+ਨ ਚਭ+ਨ ਤ"ਚਹ 
ਤ	ਤ� ॥ ਤ"ਮਰ� ਲਖ� ਨ ਜ�ਇ ਪਸ�ਰ� ॥ 
ਚਕਹ ਚਬਚ. ਸਜ� ਪ!ਥਮ ਸ+ਸ�ਰ� ॥੧੭॥ 
ਏਕ� ਰ�ਪ ਅਨ�ਪ ਸਰ�ਪ� ॥ ਰ+ਕ ਭਯ� ਰ�ਵ 
ਕਹ� ਭ�ਪ� ॥ ਅ+-ਜ ਜ	ਰਜ ਸ	ਤਜ ਕ�ਨ� 
॥ ਉਤਭ"ਜ ਖ�ਚਨ ਬਹ"ਰ ਰਚਚ ਦ�ਨ� ॥
੧੮॥ ਕਹ�+ ਫ�ਲ ਰ�ਜ� ਹD� ਬ�ਠ� ॥ ਕਹ�+ 
ਚਸਮਚਟ ਚਭਯ� ਸ+ਕਰ ਇਕ�ਠ� ॥ ਸਗਰ� 
ਚਸ!ਸਚਟ ਚਦਖ�ਇ ਅਚ+ਭਵ ॥ ਆਚਦ 
ਜ"ਗ�ਚਦ ਸਰ�ਪ ਸ"ਯ+ਭਵ ॥੧੯॥ ਅਬ 
ਰ�ਛ� ਮ	ਰ� ਤ"ਮ ਕਰ� ॥ ਚਸ�ਖ2 ਉਬ�ਚਰ 
ਅਚਸ�ਖ2 ਸ+ਘਰ� ॥ ਦ"ਸ਼ਟ ਚਜਤ	 ਉਠਵਤ 
ਉਤਪ�ਤ� ॥ ਸਕਲ ਮਲ	ਛ ਕਰ� ਰਣ 
ਘ�ਤ� ॥੨੦॥ ਜ	 ਅਚਸ."ਜ ਤਵ ਸਰਨ� 
ਪਰ	 ॥ ਚਤਨ ਕ	 ਦ"ਸ਼ਟ ਦ"ਚਖਤ ਹD� ਮਰ	 ॥ 
ਪ"ਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰ	 ਚਤਹ�ਰ	 ॥ ਚਤਨ ਕ	 
ਤ"ਮ ਸ+ਕਟ ਸਭ ਟ�ਰ	 ॥੨੧॥ ਜ� ਕਚਲ ਕ� 
ਇਕ ਬ�ਰ ਚ.ਐ ਹ� ॥ ਤ� ਕ	 ਕ�ਲ ਚਨਕਚਟ 
ਨਚਹ ਐਹ� ॥ ਰ�ਛ� ਹ�ਇ ਤ�ਚਹ ਸਭ ਕ�ਲ� 
॥ ਦ"ਸਟ ਅਚਰਸਟ ਟਰ	1 ਤਤਕ�ਲ� ॥
੨੨॥ ਚ@ਪ� ਚਦ!ਸਚਟ ਤਨ ਜ�ਚਹ ਚਨਹਚਰਹ� 
॥ ਤ� ਕ	 ਤ�ਪ ਤਨਕ ਮ� ਹਚਰਹ� ॥ ਚਰ�ਚ. 
ਚਸ�ਚ. ਘਰ ਮ� ਸਭ ਹ�ਈ ॥ ਦ"ਸ਼ਟ ਛ�ਹ ਛD� 
ਸਕ� ਨ ਕ�ਈ ॥੨੩॥ ਏਕ ਬ�ਰ ਚਜਨ ਤ"ਮ� 
ਸ+ਭ�ਰ� ॥ ਕ�ਲ ਫ�ਸ ਤ	 ਤ�ਚਹ ਉਬ�ਰ� ॥ 
ਚਜਨ ਨਰ ਨ�ਮ ਚਤਹ�ਰ� ਕਹ� ॥ ਦ�ਚਰਦ 
ਦ"ਸਟ ਦ�ਖ ਤ	 ਰਹ� ॥੨੪॥ ਖੜਗ ਕ	ਤ ਮ� 
ਸਰਚਣ ਚਤਹ�ਰ� ॥ ਆਪ ਹ�ਥ ਦ� ਲ	ਹ" 
ਉਬ�ਰ� ॥ ਸਰਬ ਠ�ਰ ਮ� ਹ�ਹ" ਸਹ�ਈ ॥ 
ਦ"ਸਟ ਦ�ਖ ਤ	 ਲ	ਹ" ਬਚ�ਈ ॥੨੫॥ ਚ@ਪ� 
ਕਰ� ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮ�ਤ� ॥ ਗ!+ਥ ਕਰ� 
ਸ"ਭ ਰ�ਤ� ॥ ਚਕਲਚਬਖ ਸਕਲ ਦ	ਹ ਕ� 
ਹਰਤ� ॥ ਦ"ਸਟ ਦ�ਚਖਯਨ ਕ� ਛ� ਕਰਤ� ॥
੨੬॥ ਸ!� ਅਚਸ."ਜ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ� 
॥ ਪ�ਰਨ ਕਰ� ਗਰ+ਥ ਤਤਕ�ਲ� ॥ ਮਨ 
ਬIਛਤ ਫਲ ਪ�ਵ� ਸ�ਈ ॥ ਦ�ਖ ਨ ਚਤਸ� 
ਚਬਆਪਤ ਕ�ਈ ॥੨੭॥

ਅਚੜ�ਲ ॥
ਸ"ਨ� ਗ"+ਗ ਜ� ਯ�ਚਹ ਸ" ਰਸਨ� ਪ�ਵਈ ॥ 
ਸ"ਨ� ਮ�ੜ ਚਚਤ ਲ�ਇ ਚਤ"ਰਤ� ਆਵਈ ॥ 
ਦ�ਖ ਦਰਦ ਭ� ਚਨਕਟ ਨ� ਚਤਨ ਨਰ ਕ	 ਰਹ� 
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॥ ਹ� ਜ� ਯ�ਕ� ਏਕ ਬ�ਰ ਚ�ਪਈ ਕ� ਕਹ	 ॥
੨੮॥

ਚ�ਪਈ ॥
ਸ+ਬਤ ਸ�ਤ!ਹ ਸਹਸ ਭਚਣ�ਜ	 ॥ ਅਰ. 
ਸਹਸ ਫ"ਚਨ ਤ�ਚਨ ਕਚਹ�ਜ	॥ ਭ�ਰ!ਵ ਸ"ਦ� 
ਅਸਟਮ� ਰਚਵਵ�ਰ� ॥ ਤ�ਰ ਸਤ"�ਦ!ਵ ਗ!+ਥ 
ਸ".�ਰ� ॥੨੯॥

ਸD�ਯ� ॥
ਪIਇ ਗਹ	 ਜਬ ਤ	 ਤ"ਮਰ	 ਤਬ ਤ	 ਕ�ਊ 
ਆਖ ਤਰ	 ਨਹ�1 ਆਨ2� ॥ ਰ�ਮ ਰਹ�ਮ 
ਪ"ਰ�ਨ ਕ"ਰ�ਨ ਅਨ	ਕ ਕਹ�1 ਮਤ ਏਕ ਨ 
ਮ�ਨ2� ॥ ਚਸ+ਚਮ!ਤ ਸ�ਸਤ! ਬ	ਦ ਸਭ� ਬਹ" 
ਭ	ਦ ਕਹ�1 ਹਮ ਏਕ ਨ ਜ�ਨ2� ॥ ਸ!� 
ਅਚਸਪ�ਨ ਚ@ਪ� ਤ"ਮਰ� ਕਚਰ ਮ� ਨ ਕਹਯ� 
ਸਭ ਤ�ਚਹ ਬਖ�ਨ2� ॥੧॥ 

ਦ�ਹਰ� ॥
ਸਗਲ ਦ"ਆਰ ਕਉ ਛ�ਚ- ਕ� ਗਚਹਓ 
ਤ"ਹ�ਰ� ਦ"ਆਰ ॥ ਬIਚਹ ਗਏ ਕ� ਲ�ਜ 
ਅਸ ਗ�ਚਬ+ਦ ਦ�ਸ ਤ"ਹ�ਰ ॥੨॥ 


