
 

ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾਯਾਭਾਇਣ 

ਫੰਦਦਉ ਗੁਯੂ ਦਦ ਯਭ ਯਾਗਾ। 
ਸਯੁਚੀ ਸੁਫਾਸ ਸਯਸ ਅਨੁਯਾਗਾ।। 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਯੂ ਦ ਨਖ ਭਦਨ ਭਨ ਜਤੀ। 

ਸੁਭਦਯਤ ਦਦਵਮ ਦਦਯਸ਼੍ਟੀ ਦਿਮ ਿਤੀ।। 
ਗੁਯੂ ਦਯਜ ਦਭਦੁ ਭੰਜੁਰ ਅੰਜਨ। 
ਨਮਨ ਅਦਭਏ ਦਦਰਗਦਸ਼੍ ਦਵਬੰਜਨ।। 
ਗੁਯੂ ਦਫਨ ਬਵਦਨਧੀ ਤਯ ਨਾ ਕਈ। 

ਜ ਦਫਯੰਚੀ ਸ਼ੰ੍ਕਯ ਸਭ ਿਈ।। 

ਦਨਵਦਨ 

ਦਗਆਨੀ ਭਿਾੁਯਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਦਭਰਣਾ ਕਦਿਨ ਿ। ਕਫੀਯਦਾਸ ਜੀ ਕਦਿੰਦ ਿਨ- 

ਸੁਖ ਦਦੰਦ ਦੁੁੱ ਖ ਿਯਦ, ਕਯਦ ਾ ਦਾ ਅੰਤ। 
ਕਦਿ ਕਫੀਯ ਉਿ ਕਦੋਂ ਦਭਰ , ਯਭ ਸਨੇਿੀ ਸੰਤ।। 
ਸੰਤ ਦਭਰ ਇਿ ਸਬ ਦਭਟ, ਕਾਰ ਜਾਰ ਜਭ ਚਟ। 
ਸੀਸ ਨਵਾਵਤ ਢਦਿ ਏ, ਸਬ ਾਨ ਦੀ ਟ।। 



ਇਸ ਤਯਾੰ ਦ ਭਿਾਂੁਯਖਾਂ ਦ ਅੁੱ ਗ ਦਜਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਆਣਾ ਅਿੰਕਾਯਯੂੀ ਦਸਯ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਭਕਾ ਦਭਰ ਜਾੰਦਾ 
ਿ, ਉਿ ਧੰਨ ਿ ਜਾਂਦ ਿਨ। ਸਫੂਰ ਦਿ ਯੂ ਦਵੁੱ ਚ ਅਵਤਾਯੀ ਯੂ ਭਿਾਂੁਯਖਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਬਾਗਸ਼੍ਾਰੀ ਿੀ ਦਿਚਾਨ 
ਸਕਦਾ ਿ। ਰਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਰੁੱ ਬਣ ਜਾਂਦ ਿਨ ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਇਨਾਂ ਅੁੱ ਖਾਂ ਨਾਰ ਦਕੁੱ ਤ ਵੀ ਨਜਯ ਨਿੀੰ ਆਉਂਦਾ, 
ਦਕਉਂਦਕ ਉਿ ਅਗੰਭ ਿ। ਦਨਯਾਸ਼੍ ਭਨੁੁੱ ਖ ਦਪਯ ਕੀ ਕਯ? ਉਿ ਯਭ ਯਭਸ਼੍ਵਯ ਨੰੂ ਦਕਸ ਤਯਾੰ ਜਾਣ? ਦਕੁੱ ਦਾਂ ਵਖ? 
ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰੁਦਯ ਿਰੀ ਦਾ ਿੁੱਰ ਸ਼੍ ਕਯਦ ਿਏ ਦਕਿਾ ਿ-  

ਅਰਖ ੁਯਸ਼੍ ਦੀ ਆਯਸੀ, ਸਾਧੁ ਕਾ ਿੀ ਦਿ। 
ਰਖਾ ਜ ਚਾਿ ਅਰਖ ਨੰੂ, ਇਨਿੀ ਨੰੂ ਰਖ ਰਿ।। 

ਿ ਭਨੁੁੱ ਖ ! ਜਕਯ ਤੰੂ ਉਸ ਅਰਖ ਨੰੂ ਰਖਨਾ ਿ, ਦਜਿਡਾ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਯ ਿ, ਉਸਨੰੂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿ, ਜ 
ਦਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਯ ਿ, ਉਸ ਨੰੂ ਦਖਣ ਦੀ ਚਾਿ ਿ ਤਾਂ ਤੰੂ ਅਦਜਿ ਸੰਤ ਨੰੂ ਵਖ ਰ , ਦਕਉਂਦਕ ਉਿਨਾਂ ਦਵੁੱ ਚ ਿੀ ਉਿੀ ੂਯਨ 
ਯਭਾਤਭਾ ਰਗਟ ਿਇਆ ਿ। 

ਇਿ ਦਜਿ ਭਿਾਂੁਯਖ ਸੰਸਾਯਯੂੀ ਭਾਯੂਥਰ ਦਵੁੱ ਚ ਸੰੂਯਨ ਤਾਾਂ ਤੋਂ ਦਤਰਤ ਭਨੁੁੱ ਖ ਰਈ ਦਵਸ਼੍ਾਰ ਵਟ ਦਫਰਛ 
ਿ, ਸ਼੍ੀਤਰ ਜਰ ਦ ਝਯਨੇ ਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵੁੱ ਤਯਦਿ ਨੰੂ ਛਿ ਕ ਆਉਣ ਵਾਰੀ ਿਵਾ ਵੀ ਜੀਵ ਨੰੂ ਜਨਭ-
ਜਨਭਾਂਤਯ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੰੂ ਉਤਾਯ ਕ ਉਸਦ ਦਦਰ ਅੰਦਯ ਆਤਦਭਕ ਸ਼੍ੀਤਰਤਾ ਨੰੂ ਬਯ ਦਦੰਦੀ ਿ। ਇਿ ਦਜਿ 
ਭਿਾਂੁਯਖਾਂ ਦੀ ਭਦਿਭਾ ਗਾਉਂਦ ਗਾਉਂਦ ਤਾਂ ਵਦ ਅਤ ੂਯਾਨ ਵੀ ਥੁੱ ਕ ਜਾਂਦ ਿਨ।  

ਇਿ ਦਜਿ ਇਕ ਭਿਾਨ ਯਭ ੂਜਨੀਮ ਭਿਾਂੁਯਖ ਦੀ ਸੰੂਯਨ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਨੰੂ ਸਾਯ ਬਗਤਾਂ ਅੁੱਗ ਸ਼੍ 
ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਿ। ਇਸ ਅਨ ਖ ਸ਼੍ੀਤਰ ਅੰਦਭਰਤਭਮ ਝਯਨੇ ਦਵੁੱ ਚ ਇਸ਼੍ਨਾਨ ਕਯਕ............ਆਣ ਜਨਭ-ਜਨਭਾਂਤਯਾਂ ਦ 
ਾਾੰ ਨੰੂ ਧਵ, ਥਕਾਨ ਨੰੂ ਉਤਾਯ ਅਤ ਯਭ ਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਾ ਕ ਾਯ ਿ ਜਾਵ।  

ਸ਼੍ਰੀ ਮਗ ਵਦਾਂਤ ਸਵਾ ਸਦਭਤੀ, ਅਦਿਭਦਾਫਾਦ ਆਸ਼੍ਯਭ, ਗੁਜਯਾਤ 

ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾਯਾਭਾਇਣ 
ਗੁਯੂ ਚਯਨ ਯਜ ਸ਼੍ੀਸ ਧਦਯ, ਦਿਯਦ ਯੂ ਦਵਚਾਯ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾਯਾਭਾਇਣ ਕਿ, ਵਦਾਂਤ ਦਾ ਸਾਯ।। 
ਧਯਭ ਕਾਭਾਯਥ ਭਕਸ਼੍ ਦ, ਯਗ ਸ਼੍ਕ ਸੰਿਾਯ। 

ਬਜ ਜ ਬਗਦਤ ਬਾਵ ਨਾਰ, ਸ਼੍ੀਗਯ ਿਵ ਫਡਾ ਾਯ।। 
ਬਾਯਤ ਦਸੰਧੂ ਨਦੀ ਫਖਾਨੀ, ਨਵਾਫ ਦਜਰ ਦਵਚ ਗਾਂਵ ਦਵਯਾਨੀ। 
ਯਦਿੰਦਾ ਇੁੱ ਕ ਸਿ ਗੁਨਖਾਨੀ, ਨਾਭ ਥਾਉਭਰ ਦਸਯੂਭਰਾਨੀ।। 

ਆਦਗਆ ਦਵੁੱ ਚ ਯਦਿੰਦੀ ਭੇਂਿਗੀਫਾ, ਤੀ ਯਾਇਣ ਨਾਭ ਭੰਗੀਫਾ। 
ਚਤਯ ਵਦ ਛ ਉਨੀਸ ਅਿਾਨਵੇੰ, ਆਸੂਭਰ ਅਵਤਦਯਤ ਆਗਨੇ।। 

ਭਾਂ ਭਨ ਦਵੁੱ ਚ ਉਭਦਡਆ ਸੁੁੱ ਖ ਸਾਗਯ, ਦੁਆਯ ਤ ਆਇਆ ਇੁੱਕ ਸਦਾਗਯ। 



ਦਰਆਇਆ ਇੁੱਕ ਅਦਤ ਸੰੁਦਯ ਝੂਰਾ, ਵਖ ਦਤਾ ਭਨ ਿਯਸ਼੍ ਨਾਰ ਪੂਰਾ।। 
ਸਾਯ ਿਯਾਨ ਈਸ਼੍ਵਯ ਦੀ ਭਾਇਆ, ਉਦਚਤ ਸਭੇਂ ਤ ਦਕਵੇਂ ਆਇਆ। 

ਈਸ਼੍ਵਯ ਦੀ ਇਿ ਰੀਰਾ ਬਾਯੀ, ਫਾਰਕ ਿ ਕਈ ਚਭਤਕਾਯੀ।। 
ਸੰਤ ਸਵਾ ਅਤ ਸੁਯਤੀ ਸਯਵਨ, ਭਾਤ-ਦਮਾ ਉਕਾਯੀ। 

ਧਯਭ ੁਯਸ਼੍ ਜਨਦਭਆ ਕਈ, ੁੰ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਬਾਯੀ।। 
ਸੂਯਤ ਸੀ ਫਾਰਕ ਦੀ ਸਰਨੀ, ਆਉਂਦ ਿੀ ਕਯ ਦਦੁੱ ਤੀ ਅਨਿਣੀ। 
ਸਭਾਜ ਦਵੁੱ ਚ ਸੀ ਭਾਨਤਾ ਦਜਵੇਂ, ਰਚਦਰਤ ਇੁੱ ਕ ਕਿਾਵਤ ਈਵੇਂ।। 
ਦਤੰਨ ਬਣਾਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ ਆਵ, ੁੁੱ ਤਯ ਉਿ ਦਤਰਖੁੱ ਣ ਕਿਰਾਵ। 
ਿੰੁਦਾ ਅਸ਼ੁ੍ਬ ਅਭੰਗਰਕਾਯੀ, ਦਦਯਦਰਤਾ ਦਰਆਉਂਦਾ ਿ ਬਾਯੀ।। 

ਦਵਯੀਤ ਦਕੰਤੂ ਦਦਮਾ ਦਵਖਾਈ, ਘਯ ਦਵੁੱ ਚ ਦਜਵੇਂ ਰਕਸ਼੍ਭੀ ਆਈ। 
ਦਤਰਰਕੀ ਦਾ ਆਭਣ ਡਦਰਆ, ਕੁਫਯ ਨੇ ਵੀ ਬੰਡਾਯ ਖਦਰਆ। 
ਭਾਨ ਰਦਤਸ਼੍ਿਾ ਅਤ ਵਦਡਆਈ, ਸਬ ਦ ਭਨ ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਛਾਈ।। 

ਤਜਭਈ ਫਾਰਕ ਫਡਾ ਆਨੰਦ ਫਡਾ ਅਾਯ। 
ਸ਼੍ੀਰ ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਤਭ ਧੰਨ, ਕਯਨ ਰਗਾ ਦਵਸਥਾਯ।। 

ਇੁੱਕ ਦਦਨ ਥਾਉਭਰ ਦੁਆਯ, ਕੁੁੱ ਰ ਗੁਯੂ ਯਸ਼ੂ੍ਯਾਭ ਧਾਯ। 
ਦਜਵੇਂ ਿੀ ਉਿ ਫਾਰਕ ਨੰੂ ਦਨਿਾਯ, ਅਨਾਮਾਸ ਿੀ ਸਿਸਾਂ ੁਕਾਯ।। 
ਇਿ ਨਿੀਂ ਫਾਰਕ ਿ ਸਾਧਾਯਨ, ਦਵੀ ਰੁੱ ਛਣ ਤਜ ਿ ਕਾਯਨ। 
ਨੇਤਯਾਂ ਦਵੁੱ ਚ ਸਾਤਦਵਕ ਰੁੱ ਛਣ, ਇਸਦ ਕੰਭ ਫਡ ਦਵਰੁੱ ਖਣ।। 

ਇਿ ਤਾਂ ਭਿਾਨ ਸੰਤ ਫਣਗਾ, ਰਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਯ ਕਯਗਾ। 
ਸੁਣ ਗੁਯੂ ਕੀ ਬਦਵੁੱ ਖਵਾਨੀ, ਗਦਗਦ ਿ ਗਏ ਦਸਯੁਭਰਾਣੀ। 
ਭਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱ ਥਾ ਚੁੁੱ ਦਭਆ, ਿਯ ਕਈ ਰ ਕ ਘੁਦਭਆ।। 
ਦਗਆਨੀ ਵਯਾਗੀ ੂਯਵ ਦਾ, ਤਯ ਘਯ ਦਵੁੱ ਚ ਆਏ। 

ਜਨਭ ਰੀਤਾ ਿ ਮਗੀ ਨੇ ੁੁੱ ਤਯ ਤਯਾ ਕਿਾਏ।। 
ਾਵਨ ਤਯਾ ਕੁੁੱ ਰ ਿਇਆ, ਜਨਨੀ ਕਖ ਦਕਯਤਾਿਥ। 
ਨਾਭ ਅਭਯ ਤਯਾ ਿਇਆ, ੂਯਨ ਚਾਯ ੁਯਸ਼੍ਾਯਥ।। 

ਸੰਤਾਰੀਸ ਦਵੁੱ ਚ ਦਸ਼੍ ਦਵਬਾਜਨ, ਾਕ ਚ'ਛਦਡੁੱਆ ਬੂ ਸ਼ੂ੍ ਅਤ ਧਨ। 
ਬਾਯਤ ਅਦਿਭਦਾਫਾਦ ਦਵੁੱ ਚ ਆਏ, ਭਨੀੁਯ ਦਵੁੱ ਚ ਦਸੁੱ ਦਖਆ ਾਏ।। 

ਫਡੀ ਦਵਰੁੱ ਖਣ ਦਸਭਯਨ ਸ਼੍ਕਤੀ, ਆਸੂਭਰ ਦੀ ਆਸੂ ਮੁਕਤੀ। 
ਤਜ ਫੁੁੱ ਧੀ ਏਕਾਗਾਯ ਦਨਭਯਤਾ, ਦਤਵਯਤ ਕਾਯਜ ਅਤ ਸਿਨਸ਼੍ੀਰਤਾ।। 

ਆਸੂਭਰ ਰਸੰਨ ਭੁੁੱ ਖ ਯਦਿੰਦ, ਦਸੁੱ ਦਖਅਕ ਿੁੱਭਭੁੁੱ ਖ ਬਾਈ ਕਦਿੰਦ। 



ਦਸਤਾ ਫਦਾਭ ਕਾਜੂ ਅਖਯਟਾ, ਬਯ ਜਫ ਖਾਦੇਂ ਬਯ ਟਾ।। 
ਦ ਦ ਭੁੱ ਖਣ ਦਭਸ਼੍ਯੀ ਕੂਜਾ, ਭਾਂ ਨੇ ਦਸਖਾਇਆ ਦਧਆਨ ਅਤ ੂਜਾ। 

ਦਧਆਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰੁੱ ਗਾ ਦਪਯ ਏਵੇਂ, ਯਿ ਨਾ ਭੁੱ ਛਰੀ ਜਰ ਦਫਨ ਦਜਵੇਂ।। 
ਿਏ ਫਰਿਭਦਵੁੱ ਦਦਆ ਨਾਰ ਮੁਕਤ ਉਿ, ਉਿੀ ਿ ਦਵੁੱ ਦਦਆ ਜਾਂ ਦਵਭੁਕਤਮ। 
ਫਿੁਤ ਯਾਤ ਤੁੱ ਕ ਯ ਦਫਾਉਂਦ, ਬਯ ਕੰਿ ਦਤਾ ਤ ਆਸ਼੍ੀਸ਼੍ ਾਉਂਦ।। 

ੁੁੱ ਤਯ ਤਯਾ ਜਗਤ ਦਵੁੱ ਚ, ਸਦਾ ਯਿਗਾ ਨਾਭ। 
ਰਕਾੰ ਦ ਤਯ ਤੋਂ, ਸਦਾ ੂਯਨ ਿਣਗ ਕਾਭ।। 

ਦਸਯ ਤੋਂ ਿਟੀ ਦਤਾ ਦੀ ਛਾਇਆ, ਦਪਯ ਭਾਇਆ ਨੇ ਜਾਰ ਪਰਾਇਆ। 
ਵੁੱ ਡ ਬਯਾ ਦਾ ਿਇਆ ਦੁਸ਼੍ਾਸਨ, ਦਵਅਯਥ ਗਏ ਭਾਂ ਦ ਆਸ਼੍ਵਾਸਨ।। 
ਛੁੁੱ ਦਟਆ ਵਬਵ ਸਕੂਰੀ ਦਸੁੱ ਦਖਆ, ਸ਼ੁ੍ਯੂ ਿ ਗਈ ਅਗਨੀ ਯੀਦਖਆ। 

ਗਏ ਦਸੁੱ ਧੁਯ ਨ ਕਯੀ ਕਯਨੇ, ਦਕਰਸ਼੍ਨ ਦ ਅੁੱ ਗ ਵਿਾਏ ਝਯਨੇ।। 
ਸਵਕ ਸਖਾ ਬਾਵ ਤੋਂ ਬੀਜ, ਗਦਫੰਦ ਭਾਦਵ ਦਤਉ ਯੀਝ। 

ਇਕ ਦਦਨ ਇੁੱ ਕ ਭਾਈ ਆਈ, ਫਰੀ ਿ ਬਗਵਨ ਸੁਖਦਾਈ।। 
ਏ ੁੁੱ ਤ ਦੁੁੱ ਖ ਭਨੰੂ ਝਰਨੇ, ਖੂਨ ਕਸ ਦ ਫਟ ਜਰ ਭੇਂ। 

ਫਰ  ਆਸੂ ਸੁੁੱ ਖ ਾਉਣਗ, ਦਨਯਦਸ਼੍ ਛੁੁੱ ਟ ਜਰਦੀ ਆਉਣਗੇਂ।। 
ਫਟ ਘਯ ਆਏ ਭਾਂ ਬੁੱ ਜੀ, ਆਸੂਭਰ ਦ ਚਯਨੀ ਰੁੱ ਗੀ। 

ਆਸੂਭਰ ਦਾ ੁਸ਼੍ਟ ਿਇਆ, ਅਰਦਕਕ ਰਬਾਵ। 
ਵਾਕਦਸੁੱ ਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਦਾ, ਿ ਦਗਆ ਰਦੁਯਬਾਵ।। 

ਫਯਸ ਦਸੁੱ ਧੁਯ ਦਤੰਨ ਦਫਤਾਏ, ਵਾਸ ਅਦਿਭਦਾਫਾਦ ਨੰੂ ਆਏ। 
ਕਯਨ ਰੁੱ ਗੀ ਰੁੱ ਛਭੀ ਨਯਤਨ, ਕਯ ਦਦੁੱ ਤਾ ਬਯਾ ਦਾ ਦਦਰ ਦਯਵਯਤਨ।। 

ਦਰਦਯਦਰਤਾ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯ ਦਦੁੱ ਤਾ, ਘਯ ਵਬਵ ਬਯੂਯ ਕਯ ਦਦੁੱ ਤਾ। 
ਦਸਨੇਭਾ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਦ ਨਾ ਬਾਏ, ਫਰਾਤ ਰ ਗਏ ਯੌਂਦ ਆਏ।। 
ਦਜਸ ਭਾਂ ਨੇ ਸੀ ਦਧਆਨ ਦਸਖਾਇਆ, ਉਸਨੰੂ ਿੀ ਯਣਾ ਆਇਆ। 
ਭਾਂ ਕਯਨਾ ਚਾਿੰੁਦੀ ਸੀ ਸ਼੍ਾਦੀ, ਆਸੂਭਰ ਦਾ ਭਨ ਵਯਾਗੀ।। 

ਦਪਯ ਵੀ ਸਬਨੇ ਸ਼੍ਕਤੀ ਰਗਾਈ, ਜਫਯਨ ਕਯ ਦਦੁੱ ਤੀ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਗਾਈ। 
ਸ਼੍ਾਦੀ ਨੰੂ ਜਦ ਿਇਆ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਭਨ, ਆਸੂਭਰ ਕਯ ਗਏ ਰਾਮਨ।। 

ੰਦਡਤ ਦਕਿਾ ਗੁਯੂ ਸਭਯਥ ਨੰੂ, ਯਾਭਦਾਸ ਸਾਵਧਾਨ। 
ਸ਼੍ਾਦੀ ਪਯ ਦਪਯਦ ਿਏ, ਬੁੱ ਜ ਛੁਡਾ ਕ ਜਾਨ।। 

ਕਯਤ ਖਜ ਦਵੁੱ ਚ ਦਨਕਰ ਦਗਆ ਦਭ, ਦਭਰ ਫਯੁੁੱ ਚ ਚ' ਅਸ਼੍ਕ ਆਸ਼੍ਯਭ। 
ਕਦਿਨਾਈ ਦਵੁੱ ਚ ਦਭਦਰਆ ਯਸਤਾ, ਰਦਤਸ਼੍ਿਾ ਦਾ ਦਦੁੱ ਤਾ ਵਾਸਤਾ।। 



ਘਯ ਚ' ਆਏ ਆਜਭਾਏ ਗੁਯ, ਫਾਯਾਤ ਰ ਿੰੁਚ ਆਦੀੁਯ। 
ਦਵਆਿ ਿਇਆ ਯ ਭਨ ਦਦਰਡਆਇਆ, ਬਗਤ ਨੇ ਤਨੀ ਨੰੂ ਸਭਝਾਇਆ।। 

ਆਣਾ ਦਵਵਿਾਯਯ ਤੁੱ ਦ ਿਏਗਾ, ਜੁੱਦ ਭਨੰੂ ਸਾਖਸ਼੍ਾਤਕਾਯ ਿਵਗਾ।। 
ਨਾਰ ਯਿੇਂ ਦਜਉਂ ਆਤਭ ਕਾਇਆ, ਨਾਰ ਯਿ ਵਯਾਗੀ ਭਾਇਆ। 

ਅਨਸ਼੍ਵਯ ਿਾਂ ਭੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੁੱਤ ਦਚੁੱ ਤ ਿਾਂ ਆਨੰਦ। 
ਸਦਥਦਤ ਦਵੁੱ ਚ ਜੀਨ ਰਗਾ, ਿਵ ਯਭਾਨੰਦ।। 

ਭੂਰ ਗਰੰ ਥ ਅਦਧਐਨ ਦ ਿਤੁ, ਸੰਸਦਕਰਤ ਬਾਸ਼੍ਾ ਿ ਇੁੱ ਕ ਸਤੂ। 
ਸੰਸਦਕਰਤ ਦੀ ਦਸੁੱ ਦਖਆ ਾਈ, ਗਤੀ ਅਤ ਸਾਧਨਾ ਵਧਾਈ।। 

ਇਕ ਸਰਕ ਦਿਯਦ ਦਵੁੱ ਚ ਫਿਾ, ਵਯਾਗਮ ਸਇਆ ਉੱਿ ਫਿਾ। 
ਆਸ਼੍ਾ ਛੁੱ ਡ ਨੇਯਾਸ਼੍ਅਦਵਰੰਦਫਤ, ਉਸਦੀ ਦਸੁੱ ਦਖਆ ੂਯਨ ਅਨੁਸ਼੍ਦਤਤ।। 
ਰੁੱ ਛਭੀ ਦਵੀ ਨੰੂ ਸਭਝਾਇਆ, ਈਸ਼੍ ਰਾਤ ਕਯਕ ਵਾਸ ਆਵਾਂਗਾ।। 

ਕਦਾਯਨਾਥ ਦ ਦਯਸ਼੍ਨ ਾਏ, ਰਕਸ਼੍ਾਦਦੁੱਤੀ ਆਸ਼੍ੀਸ਼੍ ਾਏ। 
ੰੁਦਨ ੂਜਾ ੰੁਨ ਸੰਕਰਾਏ, ਈਸ਼੍ ਰਾਤੀ ਦਾ ਆਸ਼੍ੀਸ਼੍ ਾਏ।। 

ਆਏ ਦਕਰਸ਼੍ਨ ਰੀਰਾ ਸਥੁੱਰੀ ਦਵੁੱ ਚ, ਵਦਯੰਦਾਵਨ ਦੀ ਕੰੁਜ ਗਰੀਆਂ ਦਵੁੱ ਚ। 
ਦਕਰਸ਼੍ਨ ਨੇ ਭਨ ਦਵਚ ਐਸਾ ਡਾਰਾ, ਉਿ ਜਾ ਿੰੁਚ ਨੈਨੀਤਾਰਾ।। 

ਉਥ ਸੀ ਕਸਤਯੀਏ ਫਰਿਭ ਦਨਸ਼੍ਦਚਤ, ਸੁਆਭੀ ਰੀਰਾ ਸ਼੍ਾਿ ਰਦਤਸ਼੍ਦਿਤ। 
ਅੰਦਯ ਨਯਭ ਸੀ ਫਾਿਯ ਕਿ ਯਾ, ਦਨਯਦਵਕਰ ਜ ਕਾਗਜ ਕਯਾ।। 

ੂਯਨ ਸੁਤੰਤਯ ਯਭ ਉਕਾਯੀ, ਫਰਿਭਸਦਥਤ ਆਤਭਾ ਸ਼੍ਾਖਸਾਤਕਾਯੀ। 
ਈਸ਼੍ ਦਕਯਾ ਦਫਨ ਗੁਯੂ ਨਿੀਂ, ਗੁਯੂ ਦਫਨ ਨਿੀਂ ਦਗਆਨ। 

ਦਗਆਨ ਦਫਨਾਂ ਆਤਭ ਨਿੀਂ, ਗਵਾਦਿੰ ਵਦ ੁਯਾਨ।। 
ਜਾਨਨ ਨੰੂ ਸਾਧਕ ਦੀ ਕਟੀ, ਸੁੱਤਯ ਦਦਨ ਤੁੱ ਕ ਿਈ ਕਸਟੀ। 

ਕੰਚਣ ਨੰੂ ਅਗਨੀ ਦਵੁੱ ਚ ਤਾਇਆ, ਗੁਯੂ ਨੇ ਆਸੂਭਰ ਫੁਰਵਾਇਆ।। 
ਦਕਿਾ ਗਰਦਿਸਤ ਿ ਕਰਭ ਕਯਨਾ, ਦਧਆਨ ਬਜਨ ਘਯ ਦਵੁੱ ਚ ਿੀ ਕਯਨਾ। 
ਆਦਗਆ ਭਨ ਕ ਘਯ ਦਵਚ ਆਏ, ਕਸ਼੍ ਦਵੁੱ ਚ ਭਟੀ ਕਯਰ ਧਾਏ।। 

ਨਯਭਦਾ ਤਟ ਤ ਦਧਆਨ ਰਗਾਇਆ, ਰਾਰ ਜੀ ਭਿਾਯਾਜ ਆਕਯਸ਼੍ਾਏ। 
ਸਰਭ ਸ਼੍ੀਰ ਸੁਆਭੀ ਦਿ ਧਾਏ, ਦੁੱਤਕੁਟੀਯ ਦਵੁੱ ਚ ਸਾਗਰਦਿ ਰਾਏ।। 
ਉਭਦਡਆ ਰਬੂ ਰਭ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਅਨੁਸ਼੍ਿਾਨ ਚਾਰੀਸ ਦਦਨਾਂ ਦਾ। 
ਭਯ ਛ ਛਤਯੂ ਸਦਥਤੀ ਾਈ, ਫਰਿਭਦਨਸ਼੍ਿਤਾ ਸਿਜ ਸਭਾਈ।। 
ਸ਼ੁ੍ਬਾਸੁਬ ਸਭ ਯਣਾ ਗਾਣਾ, ਗਯਭੀ ਿੰਡ ਭਾਨ ਅਤ ਅਭਾਨਾ। 

ਦਤਰਤ ਿ ਗਈ ਬੁੁੱ ਖ ਅਤ ਦਆਸ, ਭਿੁੱਰ ਅਤ ਕੁਟੀਆ ਆਸ ਦਨਯਾਸ।। 



ਬਗਤੀ ਮਗ ਦਗਆਨ ਅਦਬਆਸੀ, ਿਏ ਸਭਾਨ ਭਗਿਯ ਅਤ ਕਾਸੀ। 
ਬਾਵ ਿੀ ਕਾਯਨ ਈਸ਼੍ ਿ, ਨ ਸਵਯਨ ਕਾਿ ਸ਼੍ਾਨ। 
ਸ਼੍ਤ ਦਚੁੱ ਤ ਆਨੰਦ ਿੂ ਿ, ਦਵਆਕ ਿ ਬਗਵਾਨ।। 

ਫਰਿਭਸ਼੍ਾਨ ਜਨਾਯਦਨ, ਸਾਯਦ ਸ਼੍ਸ ਗਨੇਸ਼੍। 
ਦਨਯਾਕਾਯ ਸਾਕਾਯ ਿ, ਿ ਸਯਵਤ ਬਵਛ।। 

ਿਏ ਆਸੂਭਰ ਫਰਿਭ ਅਦਬਆਸੀ, ਜਨਭ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁੱ ਗ ਫਾਸੀ। 
ਦੂਯ ਿ ਗਈ ਆਦਦ ਦਵਆਦਦ, ਦਸੁੱ ਧ ਿ ਗਈ ਸਦਿਜ ਸਭਾਧੀ।। 

ਇੁੱਕ ਯਾਤ ਨਦੀ ਦਕਨਾਯ ਭਨ ਆਕਯਸ਼੍ਾ, ਆਈ ਜਯ ਨਾਰ ਿਨੇਯੀ ਵਯਖਾ। 
ਫੰਦ ਭਕਾਨ ਫਯਾਂਡਾ ਖਾਰੀ, ਫਿੇ ਊੱਥ ਸਭਾਧੀ ਰੁੱ ਗਾ ਰਈ।। 
ਵਦਖਆ ਦਕਸ ਨੇ ਸਦਚਆ ਡਾਕੂ, ਰ ਕ ਆਏ ਬਾਰਾ ਚਾਕੂ। 

ਦਡ ਚੀਖ ਸ਼੍ਯ  ਦਗਆ, ਛੁਟੀ ਸਭਾਧੀ ਦਧਆਨ ਦਖੁੱਚ ਦਗਆ।। 
ਸਾਧਕ ਊੱਿੇ ਸੀ ਦਵਖਯ ਕਸ਼੍ਾ, ਯਾਗ ਦਰਵਸ਼੍ ਨਾ ਕੰਦਚਤ ਰਸ਼੍ਾ। 

ਸਯਰ ਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਭੰਦਨਆ, ਿੁੱ ਦਤਆਦਯਆ ਨੇ ਕਾਰ ਿੀ ਭੰਦਨਆ।। 
ਬਯਵ ਦਖ ਦੁਸ਼੍ਟ ਘਫਯਾਏ, ਦਿਰਵਾਨ ਜ ਭਰ ਿੀ ਾਏ। 
ਕਾਭੀਜਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼੍ਕ ਭੰਦਨਆ, ਸਾਧੂਜਨ ਕੀਤਾ ਰਣਾਭਾ।। 

ਇਕ ਦਦਰਸ਼੍ਟੀ ਵਖ ਸਾਯ, ਚਰ ਸ਼੍ਾਂਤ ਗੰਬੀਯ। 
ਸ਼੍ਸਤਯਾਂ ਦੀ ਬੀਡ਼ ਨੰੂ, ਸਦਿਜ ਗਏ ਉਿ ਚੀਯ।। 

ਭਾਤਾ ਆਈ ਧਯਭ ਦੀ ਸਵੀ, ਨਾਰ ਰ ਕ ਤਨੀ ਰੁੱ ਛਭੀ ਦਵੀ। 
ਦਵੇਂ ਪੁੁੱ ਟ ਪੁੁੱ ਟ ਕ ਯਈ, ਯੇੰਦਦਆ ਵਖ ਕਯੁਨਾ ਵੀ ਯਈ।। 

ਸੰਤ ਰਾਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿਯਦ ਸੀਦਜਆ, ਿਯ ਦਯਸ਼੍ਕ ਆਸੂ ਦਵੁੱ ਚ ਦਬੁੱ ਦਜਆ। 
ਦਕਿਾ ਸਾਦਯਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਉ, ਆਸੂਭਰ ਫਰ  ਦਕ ਬਾਇਉ।। 
ਚਾਰੀ ਦਦਨ ਿਏ ਨਿੀਂ ੂਯ, ਅਨੁਸ਼੍ਿਾਨ ਿ ਭਯਾ ਅਧੂਯਾ। 

ਆਸੂਭਰ ਨੇ ਛੁੱ ਡੀ ਦਤਰਦਤਖਸ਼੍ਨਾ, ਭਾਂ ਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਤੀਕਸ਼੍ਾ।। 
ਦਜਸ ਦਦਨ ਦੰਡ ਚੋਂ ਿਈ ਦਵਦਾਈ, ਜਾਯ ਜਾਯ ਯਏ ਰਕ ਰੁਗਾਈ। 
ਅਦਿਭਦਾਫਾਦ ਨੰੂ ਿਏ ਯਵਾਨਾ, ਦਭਆਗਾਂਵ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਾਨਾ।। 

ਭੰੁਫਈ ਗਏ ਗੁਯੂ ਦਕ ਚਾਿ, ਦਭਰ ਉਥ ਰੀਰਾ ਸ਼੍ਾਿ। 
ਯਭ ਦਤਾ ਨੇ ੁੁੱ ਤਯ ਨੰੂ ਵਦਖਆ, ਸੂਯਜ ਨੇ ਘਟਜ ਦਵੁੱ ਚ ਦਖਆ।। 

ਘੁੱਟਕ ਤਡ਼ ਜਰ ਜਰ ਦਵੁੱ ਚ ਦਭਰਾਇਆ, ਜਰ ਰਕਾਸ ਆਕਾਸ਼੍ ਦਵੁੱ ਚ ਛਾਇਆ। 
ਦਨਿੱਜ ਸਵਯੂ ਦਾ ਦਗਆਨ ਦਦਰਡਾਇਆ, ਢਾਈ ਦਦਨ ਤੁੱ ਕਸ਼੍ ਨਾ ਆਇਆ।। 

ਆਸਜ ਸ਼੍ੁਧ ਦ ਦਦਵਸ, ਸੰਵਤ ਫੀਸ ਈਕੀਸ। 



ਭੁੱ ਧ ਢਾਈ ਵਜ, ਦਭਦਰਆ ਈਸ਼੍ ਨਾਰ ਈਸ਼੍।। 
ਦਿ ਸਾਯੀ ਦਭਦਥਆ ਿਈ, ਜਗਤ ਿਇਆ ਦਨਸਾਯ। 

ਿਇਆ ਆਤਭਾ ਦ ਨਾਰ, ਦਪਯ ਆਣਾ ਸ਼੍ਾਖਸਤਾਕਾਯ।। 
ਯਭ ਸੁਤੰਤਯ ੁਯਸ਼੍ ਦਯਸਾਇਆ, ਜੀਵ ਦਗਆ ਅਤ ਦਸ਼੍ਵ ਨੰੂ ਾਇਆ। 

ਜਾਨ ਦਰਤਾ ਿ ਸ਼੍ਾਂਤ ਦਨਯੰਜਨ, ਰੁੱ ਗ ਨਾ ਭਨੰੂ ਕਈ ਫੰਧਨ।। 
ਇਿ ਜਗਤ ਸਾਯਾ ਿ ਨਸ਼੍ਵਯ, ਭੈਂ ਿੀ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ ਇੁੱ ਕ ਅਨਸ਼੍ਵਯ। 

ਦੀਦ ਿਨ ਦ ਯ ਦਦਰਸ਼੍ਟੀ ਇੁੱ ਕ ਿ, ਰਘੁ ਗੁਯੂ ਦਵਚ ਉਿੀ ਇੁੱ ਕ ਿ।। 
ਸਯਵਤ ਇੁੱ ਕ ਦਕਸ ਫਤਰਾਏ, ਸਯਵਦਵਆਤ ਦਕਤ ਆਏ ਜਾਏ। 

ਅਨੰਤ ਿੀ ਫਰਦਿਭੰਡ ਸਾਯਾ, ਚਰ ਉਸਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਅਨੁਸਾਯਾ। 
ਜਕਯ ਉਿ ਸੰਕਰ ਚਰਾਏ, ਭੁਯਦਾ ਵੀ ਦਜੰਦਾ ਿ ਜਾਵ।। 

ਫਰਿਭ ਸਦਥਤੀ ਰਾਤ ਕਯ, ਕਾਯਜ ਯਿ ਨਾ ਸ਼੍ਸ। 
ਭਿ ਕਦੀਂ ਨਾ ਿਗ ਸਕ, ਇੁੱ ਛਾ ਨਿੀਂ ਰਵਰਸ਼੍।। 

ੂਯਨ ਗੁਯੂ ਦਕਰਾ ਦਭਰੀ, ੂਯਨ ਗੁਯੂ ਦਾ ਦਗਆਨ। 
ਆਸੂਭਰ ਤੋਂ ਿ ਗਏ, ਸਾਈ ਂਆਸਾਯਾਭ।। 

ਜਾਗਤ ਸਵਨ ਸੁਸ਼੍ਤੀ ਚਤ, ਫਰਿਭਾਨੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਦ। 
ਖਾਂਦ ੀਂਦ ਭਨ ਜਾ ਕਦਿੰਦ, ਫਰਿਭਾਨੰਦ ਭਸਤੀ ਦਵਚ ਯਦਿੰਦ।। 
ਯਵ ਗਰਦਿਸਥ ਗੁਯੂ ਦਾ ਆਦਸ, ਗਰਦਿਸਥ ਸਾਧੂ ਕਯ ਉਦਸ਼੍। 
ਕੀਤ ਗੁਯੂ ਨੇ ਵਾਯ ਦਨਆਯ, ਗੁਜਯਾਤ ਡੀਸਾ ਦੰਡ ਧਾਯ।। 

ਦਭਰਤ ਗਾਂ ਨੰੂ ਦਦੁੱ ਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ, ਤੁੱਦ ਤੋਂ ਰਕਾਂ ਨੇ ਦਰਆ ਦਿਚਾਨ। 
ਦਯਵਾਜ ਤ ਕਦਿੰਦ ਨਾਯਾਇਣ ਿਦਯ, ਰਣ ਜਾਦੇਂ ਕਦੀਂ ਭਧੁਕੁੱ ਯੀ।। 

ਤੁੱਦ ਤੋਂ ਉਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦ, ਸਾਯ ਆਏ ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਾਉਂਦ। 
ਜ ਆਇਆ ਉੱਧਾਯ ਕਯ ਦਦੁੱ ਤਾ, ਬਗਤ ਦਾ ਫਡਾ ਾਯ ਕਯ ਦਦੁੱ ਤਾ।। 

ਦਕੰਨੇ ਿੀ ਭਯਨਾਸਨ ਚਰਾਏ, ਦਵਅਸਨ ਭਾਂਸ ਅਤ ਭਦ ਛੁਡਾਏ। 
ਇੁੱ ਕ ਦਦਨ ਭਨ ਉਕਤਾ ਦਗਆ, ਕੀਤਾ ਡੀਸਾ ਤੋਂ ਕੂਚ। 

ਆਈ ਭਜ ਪਕੀਯ ਦੀ, ਦਦੁੱ ਤਾ ਝੋਂਡਾ ਪੂੰ ਕ।। 
ਉਿ ਨਾਯਸ਼੍ਵਯ ਧਾਭ ਧਾਯ, ਜਾ ਿੰੁਚ ਨਯਭਦਾ ਦਕਨਾਯ। 
ਭੀਰਾ ਦੁੱ ਛ ਛੁੱ ਦਡਆ ਭੰਦਯ, ਗਏ ਘਯ ਜੰਗਰ ਦ ਅੰਦਯ।। 
ਘਣ ਦਵਰਖ ਤਰ ੁੱ ਥਯ ਤ, ਫਿੇ ਦਧਆਨ ਦਨਯੰਜਨ ਕਾ ਧਯ। 
ਯਾਤ ਗਈ ਸਵਯ ਿ ਆਈ, ਫਾਰ ਯਵੀ ਨੇ ਸੂਯਤ ਦਵਖਾਈ।। 

ਸਵਯ ਕਸ਼੍ੀ ਕਇਰ ਕੁਕੰਤਾ, ਛੁੁੱ ਟ ਦਗਆ ਦਧਆਨ ਉੱਿ ਗਏ ਸੰਤਾ। 



ਰਾਤਾ ਦਵਦਦ ਦਨਵਯਤ ਿ ਆਏ, ਪਯ ਅਦਬਆਸ ਕਸ਼ੁ੍ਦਾ ਦਾ ਾਏ।। 
ਸਦਚਆ ਭੈਂ ਨਾ ਦਕਤ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਏਥ ਫਿ ਕ ਿੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। 

ਦਜਸ ਨੰੂ ਗਯਜ ਿਵਗੀ ਆਵਗਾ, ਦਸ਼੍ਰਸ਼੍ਟੀ ਕਯਤਾ ਖੁਦ ਦਰਆਵਗਾ।। 
ਦਜਵੇਂ ਿੀ ਭਨ ਦਵਚਾਯ ਉਿ ਦਰਆਏ, ਦਤਵ ਿੀ ਦ ਦਕਸਾਨ ਉਥ ਆਏ। 

ਦਨਾਂ ਦਸਯ ਤ ਫੰਦਨਆ ਸਾਪਾ, ਖਾਦੲ ਰਕ ਦਵ ਿੁੱ ਥਾ।। 
ਫਰ  ਜੀਵਨ ਸਪਰ ਿ ਅੁੱ ਜ, ਆਦਯਮ ਸਵੀਕਾਯ ਭਿਾਯਾਜ। 
ਫਰ  ਸੰਤ ਿਯ ਦਕਤ ਜਾਉ, ਜ ਿ ਤੁਿਾਡਾ ਉਸਨੰੂ ਖਵਾਉ।। 

ਫਰ  ਦਕਸਾਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਦਖਆ, ਸੁਨੇ ਦਵਚ ਭਾਯਗ ਯਾਤ ਨੰੂ ਵਦਖਆ। 
ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਈ ਸੰਤ ਿ ਦੂਜਾ, ਆਉ ਦੰਡ ਕਯੀਏ ਤੁਿਾਡੀ ੂਜਾ।। 
ਆਸਾਯਾਭ ਤੁੱ ਦ ਭਨ ਦਵਚ ਧਾਯ, ਦਨਯਾਕਾਯ ਆਧਾਯ ਿਭਾਯ। 
ੀਤਾ ਦੁੁੱ ਧ ਥਡਾ ਪਰ ਖਾਇਆ, ਨਦੀ ਦਕਨਾਯ ਮਗੀ ਧਾਇਆ।। 

ਗਾਂਧੀ ਨਗਯ ਗੁਜਯਾਤ ਦਵੁੱ ਚ, ਿ ਭਟੁਯਾ ਗਾਂਵ। 
ਫਰਿਭਦਨਸ਼੍ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਦਾ, ਇਿੀ ਿ ਾਵਨ ਧਾਭ।। 
ਆਤਭ ਆਨੰਦ ਦਵੁੱ ਚ ਭਸਤ ਿ, ਕਯ ਵਦਾਂਤੀ ਖਰ। 

ਬਗਤੀ ਮਗ ਅਤ ਦਗਆਨ ਦਾ, ਸਦਤਗੁਯੂ ਕਯਦ ਭਰ।। 
ਸਾਦਧਕਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰੁੱ ਗ ਆਸ਼੍ਯਭ ਨਾਯੀ ਉਥਾਨ। 

ਨਾਯੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਜਾਗਦਯਤ ਸਦਾ, ਦਜਸਦਾ ਨਿੀਂ ਦਫਆਨ।। 
ਫਾਰਕ ਦਫਰਧ ਅਤ ਨਯ ਨਾਯੀ, ਸਾਯ ਰਯਨਾ ਾਉਣ ਬਾਯੀ। 

ਇੁੱਕ ਵਾਯ ਦਜਿਡਾ ਦਯਸ਼੍ਨ ਾਵ, ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਬਵ ਿ ਜਾਵ।। 
ਦਨਿੱਤ ਦਵਦਵਧ ਰਮਗ ਕਯਾਉਣ, ਨਾਨਾ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਫਤਾਉਣ। 

ਨਾਬੀ ਦਵੁੱ ਚ ਉਿ 'ਉਭ' ਕਿਾਉਣ, ਦਿਯਦ ਦਵੁੱ ਚ ਉਿ 'ਯਾਭ' ਕਿਾਉਣ।। 
ਸਾਧਾਯਨ ਦਧਆਨ ਜ ਰਗਾਵ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਗਦਿਯ ਦਵਚ ਰ ਜਾਣ। 

ਸਬ ਨੰੂ ਦਨਯਬਮ ਮਗ ਦਸਖਾਉਣ, ਸਬਦਾ ਆਤਭਉਥਾਨ ਕਯਾਉਣ।। 
ਿਜਾਯਾ ਦ ਉਿ ਯਗ ਦਭਟਾਉਣ, ਅਤ ਰੁੱ ਖਾਂ ਤ ਸ਼੍ਕ ਿਯ ਰੈਂਦ।। 
ਦਜਸਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਰੀਤਾ ਿ, ਗੁਯੂ ਅੰਦਭਰਤ ਦਾ ਾਨ ਕੀਤਾ ਿ। 

ਉਸਦਾ ਮਗ ਕਸ਼੍ਭ ਉਿ ਯੁੱ ਖਦ, ਉਿ ਨਾ ਦਤੰਨਾ ਤਾਾਂ ਤੋਂ ਤਦ।। 
ਧਯਭ ਕਭਾਯਥ ਭਕਸ਼੍ ਉਿ ਾਉਂਦ, ਆਦ ਯਗਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱ ਚ ਜਾਂਦ। 
ਸਾਯ ਦਸ਼੍ਸ ਯਕਸ਼੍ਾ ਾਉਂਦ ਿਨ, ਸੂਖਭ ਸਯੀਯ ਗੁਯੂ ਆਉਂਦ ਿਨ।। 

ਸੁੱਚਭੁਚ ਗੁਯੂ ਿਨ ਦੀਨ ਦਦਆਰ, ਸਿਜ ਿੀ ਕਯ ਦਦੰਦ ਿਨ ਦਨਿਾਰ। 
ਉਿ ਚਾਿੰੁਦ ਸਬ ਝਰੀ ਬਯ ਰਣ, ਦਨਿੱਜ ਆਤਭਾ ਦਾ ਦਯਸ਼੍ਨ ਕਯ ਰਣ।। 



ਇੁੱਕ ਸ ਅੁੱ ਿ ਜ ਾਿ ਕਯਨਗ, ਉਸਦ ਸਾਯ ਕਾਜ ਸਯਨਗ। 
ਗੰਗਾ ਯਾਭ ਸ਼੍ੀਰ ਿ ਦਾਸਾ, ਿਵਗੀ ੂਯਨ ਸਬ ਅਦਬਰਾਸ਼੍ਾ।। 

ਵਯਾਬਮਦਾਤਾ ਸਦਤਗੁਯੂ ਯਭ ਿੀ ਬਗਤ ਦਕਰਾਰ। 
ਦਨਸ਼੍ਚਰ ਰਭ ਨਾਰ ਦਜਿਡਾ ਬਜ, ਸਾਂਈ ਕਯ ਦਨਿਾਰ।। 

ਭਨ ਦਵੁੱ ਚ ਨਾਭ ਤਯਾ ਯਿ, ਭੁੁੱ ਖ ਤ ਯਿ ਸੁਗੀਤ। 
ਸਾਨੰੂ ਏਨਾ ਦਵ, ਯਿ ਗੁਯੂ ਚਯਨ ਦਵੁੱ ਚ ਰੀਤ।। 
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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਯੂ ਭਦਿਭਾ 
ਗੁਯੂ ਦਫਨ ਦਗਆਨ ਨਾ ਉਜ, ਗੁਯੂ ਦਫਨ ਦਭਟ ਨਾ ਬਦ। 

ਗੁਯੂ ਦਫਨ ਸੰਸ਼੍ ਨਾ ਦਭਟ, ਜਮ ਜਮ ਗੁਯੂ ਦਵ।। 
ਤੀਯਥ ਦਾ ਿ ਇਕ ਪਰ, ਸੰਤ ਦਭਰ ਪਰ ਚਾਯ। 

ਸਦਤਗੁਯੂ ਦਭਰ ਅਨੰਤ ਪਰ, ਕਿਤ ਕਫੀਯ ਦਵਚਾਯ।। 
ਬਵ ਬਰਭਣ ਸੰਸਾਯ ਦੁੁੱ ਖ, ਤਾ ਕਾ ਵਾਯ ਨਾ ਵਾਯ। 
ਦਨਯਰਬੀ ਸਦਤਗੁਯੂ ਦਫਨਾਂ ਕਣ ਉਤਾਯ ਾਯ।। 
ੂਯਾ ਸਦਤਗੁਯੂ ਸਵਤਾਂ, ਅੰਤਯ ਰਗਟ ਆ। 

ਭਨਸਾ ਵਾਚਾ ਕਯਭਣਾ, ਦਭਟ ਜਨਭ ਦ ਤਾ। 
ਸਭ ਇਸ਼੍ਟੀ ਸਦਤਗੁਯੂ ਕੀਤਾ, ਭਟਾ ਫਰਿਭ ਦਵਕਾਯ। 

ਜਿ ਦਖ ਤਿਾਂ ਇਕ ਿੀ, ਸਾਦਿਫ ਦਾ ਦੀਦਾਯ।। 
ਆਤਭਕਰਾਂਤੀ ਸਭ ਯਗ ਨਿੀਂ, ਸਦਤਗੁਯੂ ਵਦ ਸੁਜਾਨ। 

ਗੁਯੂ ਆਦਗਆ ਸਭ ੁੱਥ ਨਿੀਂ, ਔਸਧ ਦਵਚਾਯ ਦਧਆਨ।। 
ਸਦਤਗੁਯੂ ਦ ਦਵਚ ਸਭਾਂਤ ਿ, ਅਦਿਯਿੰਤਾਦੀ ਦ ਸਬ। 

ਤਾਤੇਂ ਸਦਤਗੁਯੂ ਚਯਨ ਨੰੂ, ਉਾਸ ਤਦਜ ਗਯਵ।। 
ਦਫਨਾ ਨਮਨ ਾਵ ਨਿੀੰ, ਦਫਨਾ ਨਮਨ ਦੀ ਫਾਤ। 
ਸਵ ਸਦਤਗੁਯੂ ਕ ਚਯਨ, ਸ ਾਵ ਸ਼੍ਾਖਸਾਤ।। 
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ਨਯ ਜਨਭ ਦਕਸਦਾ ਿ ਸਪਰ 

ਦੁਸੰਗ ਦਵੁੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਿੀਂ, ਸਦਤਸੰਗ ਕਯਦਾ ਦਨਿੱਤ ਿ। 
ਦੁਗਰੰ ਥ ਨਾ ਡ਼ਦਾ ਕਦੀਂ, ਸਦਗਰੰ ਥ ਡ਼ਦਾ ਦਨਿੱਤ ਿ।। 

ਸ਼ੁ੍ਬ ਗੁਣ ਵੁੱ ਧਾਉਂਦਾ ਿ ਿਭਸ਼੍ਾ, ਅਵਗੁਣ ਘਟਾਉਣ ਦਵੁੱ ਚ ਕੁਸ਼੍ਰ। 



ਭਨ ਸੁੁੱ ਧ ਿ ਵਸ ਇੰਦਯੀਆਂ, ਨਯ ਜਨਭ ਉਸਦਾ ਿ ਸਪਰ।। 
ਧੰਨ ਦਾ ਕਭਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਧੰਨ ਖਯਚ ਕਯਨਾ ਜਾਣਦਾ। 
ਸੁੱਜਣ ਤ ਦੁਯਜਨ ਤੁਯੰਤ, ਸੁੁੱ ਖ ਵਖਦ ਿੀ ਦਿਚਾਨਦਾ।। 

ਿਵ ਰਸ਼੍ਨ ਕਸਾ ਵੀ ਭੁਸ਼੍ਦਕਰ, ਝੁੱਟ ਿੀ ਸਭਝ ਕਯ ਦਵ ਿਰ। 
ਧਯਭਗਮ ਵੀ ਭਯਭਗਮ ਵੀ, ਨਯ ਜਨਭ ਉਸਦਾ ਿ ਸਪਰ।। 

ਦਚੰਤਾ ਨਾ ਅੁੱ ਗ ਦੀ ਕਯ, ਨਾ ਸਚ ਦੁੱ ਛ ਦੀ ਕਯ। 
ਦਜਿਡਾ ਦਭਰ ਸ ਰ  ਰਵ, ਭਨ ਦਵੁੱ ਚ ਉਸਨੰੂ ਨਾ ਧਯ।। 

ਦਜਦ ਸੁੱ ਵਚ' ਦਯਣ, ਦਚੁੱ ਤ ਆਣਾ, ਦਨਿੱਤ ਦਤਉ ਯਖ ਦਵਭਰ। 
ਚਡ਼ਨ ਨਾ ਦਵ ਉਸਤ ਭਰ, ਨਯ ਜਨਭ ਉਸਦਾ ਿ ਸਪਰ।। 

ਰ ਕ ਨਾ ਆਇਆ ਕੁਝ ਆਣ ਨਾਰ, ਨਾ ਿੀ ਕੁਝ ਰ  ਕ ਜਾਵਗਾ। 
ਯੋਂਦਦਆ ਿਇਆ ਜਨਭਾਂ ਏਥ, ਿੁੱਸਦਾ ਿਇਆ ਜਾਵ ਦਨਕਰ।। 

ਯੋਂਦ ਿਏ ਸਬ ਛੁੱ ਡ ਕ, ਨਯ ਜਨਭ ਉਸਦਾ ਿ ਸਪਰ। 
ਫੰਦੂ ਨਾ ਜਾਦੇਂ ਨਾਰ ਿਭਸ਼੍ਾ, ਸਬ ਯਦਿ ਜਾਣ ਿੀ ਏਥ।। 
ਨਾਤਾ ਦਨਬਾਇਆ ਫਿੁਤ, ਭਯਘਟ ਦਵੁੱ ਚ ਿੰੁਚਾ ਆਏ। 

ਇਸ ਤਯਾਂ ਸਭਝ ਕ ਦਵਵਿਾਯ ਉਿਨਾਂ ਨਾਰ, ਧੀਯ ਜ ਕਯਦਾ ਸਯਰ।। 
ਨਾ ਰੀਤੀ ਿੀ ਨਾ ਵਯ ਿੀ, ਨਯ ਜਨਭ ਉਸਦਾ ਿ ਸਪਰ। 
ਭਯੀ ਦਿ ਿ ਤੰੂ ਭੰਨਦਾ, ਤਾਿੀ ਦਿ ਤੋਂ ਤੰੂ ਅਨਮ ਿ।। 

ਿ ਭਾਰ ਤੋਂ ਭਾਦਰਕ ਅਰੁੱ ਗ, ਇਿ ਗੁੱਰ ਸਬਨੰੂ ਭਨਮ ਿ। 
ਜਦੋਂ ਦਿ ਤੋਂ ਤੰੂ ਦਬੰਨ ਿ, ਦਕਉ ਦਪਯ ਫਣ ਿ ਦਿ ਭਰ।। 

ਦਜਿਡਾ ਆਣ ਨੰੂ ਜਾਨੇ ਅਭਰ, ਨਯ ਜਨਭ ਉਸਦਾ ਿ ਸਪਰ। 
ਤੂੰ  ਜਾਗਰਤ ਨੰੂ, ਸਵਨ ਨੰੂ, ਅਤ ਨੀਂਦ ਨੰੂ ਿ ਜਾਣਦਾ।। 

ਇਿ ਿ ਅਵੁੱ ਸਥਾ ਸ਼੍ਯੀਯ ਦੀ, ਦਕਉ ਆਤਭ ਇਸਨੰੂ ਭੰਨਦਾ। 
ਨਾ ਜਨਭ ਤਯਾ ਨਾ ਭਯਨ ਤਯਾ, ਤੂੰ  ਸਦਾ ਤੌਂ ਿੀ ਿ ਅਟਰ।। 
ਜ ਭੰਨਦਾ ਆਤਭਾ ਅਚੁੱਰ, ਨਯ ਜਨਭ ਉਸਦਾ ਿ ਸਪਰ।। 
ਕਾਯਨ ਫਦਣਆ ਿ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ, ਨਾ ਕਾਯਮ ਤੁੱ ਦ ਜਾਣਗਾ।। 
ਬਰਾ, ਫਦਣਆ ਿ ਦਚੁੱ ਤ ਤੁੱ ਦ ਦਾ, ਚਤਮ ਨਾ ਛੁਟ ਾਏਗਾ। 

ਾਉਂਦਾ ਨਿੀਂ ਸਾਭਯਾਜਮ ਅਕਸ਼੍ਮ ਦਚੁੱ ਤ ਦਜਸਦਾ ਜਾਏ ਗਰ।। 
ਇਸ ਦਦਰ ਨੰੂ ਦਵ ਗਰਾ, ਨਯ ਜਨਭ ਉਸਦਾ ਿ ਸਪਰ। 
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ਿ ਦੁੁੱ ਖ ਕਵਰ ਭੂਯਖਤਾ 
ਜਕਯ ੁੁੱ ਤਯ ਿੰੁਦਾ ਦੁਸ਼੍ਟ ਤਾਂ, ਵਯਾਗ ਿ ਦਸਖਾਉਂਦਾ। 

ੁੁੱ ਤਯ ਇੁੱਛਕ ਾਉਂਦਾ ਦੁੁੱ ਖ ਿ, ਿ ਦੁੁੱ ਖ ਕਵਰ ਭੂਯਖਤਾ।। 
ਸਵਕ ਨਾ ਦਦੰਦ ਦੁੁੱ ਖ ਿ, ਦਦੰਦ ਸਾਯ ਆਯਾਭ ਿਨ। 

ਆਦਗਆ ਅਨੁਸਾਯੀ ਿਏ ਿ, ਕਯਦ ਸਭੇਂ ਤ ਕੰਭ ਿਨ। 
ਨੇਤਰ ਆਦਦ ਸਵਕ ਨਾਰ ਦਪਯ ਵੀ, ਭੂਯਖ ! ਸਵਕ ਚਾਿੰੁਦਾ। 

ਾਉਂਦਾ ਉਸਤੋਂ ਦੁੁੱ ਖ ਿ, ਿ ਦੁੁੱ ਖ ਕਵਰ ਭੂਯਖਤਾ।। 
ਆਤਭਾ ਕਦੀ ਭਯਦੀ ਨਿੀਂ, ਭਯਦੀ ਿਭਸ਼੍ਾ ਿੀ ਦਿ ਿ। 
ਨਾ ਸਯੀਯ ਿ ਸਕਦਾ ਅਭਯ, ਇਸ ਦਵੁੱ ਚ ਨਿੀਂ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਿ।। 
ਯ ਸਯੀਯ ਵੀ ਨਿੀਂ ਭਯ, ਭਨੁੁੱ ਖ ਭੂਯਖ ਆਸ਼੍ਾ ਯੁੱ ਖਦਾ। 

ਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੁੱ ਖ ਿ, ਿ ਦੁੁੱ ਖ ਕਵਰ ਭੂਯਖਤਾ।। 
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ਸਦਤਗੁਯ ੂ

ਛੁੁੱ ਡਾ ਕ ਸਾਯੀ ਕਾਭਨਾ, ਕਯ ਦਵ ਿ ਦਨਸ਼੍ਕਾਭ। 
ਸਾਯੀਆਂ ਕਾਭਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਸ ਘਯ, ੂਯਨ ਕਯਦ ਕਾਭਨਾ।। 
ਦਭੁੱ ਦਥਆ ਦਵਸ਼੍ਮ ਸੁੁੱ ਖ ਨੰੂ ਿਟਾ, ਸੁੁੱ ਖ ਦਸੰਧੂ ਦਦੰਦਾ ਿ ਦਸ। 
ਸੁੁੱ ਖ ਦਸੰਧੂ ਜਰ ਤੋਂ ੂਯਨ, ਆਣਾ ਆ ਿ ਦਦੰਦਾ ਜਤਾ।। 
ਇੁੱਕ ਤੁੁੱ ਛ ਵਸਤੂ ਰ  ਕ, ਭੁਸ਼੍ਦਕਰਾਂ ਸਾਯੀਆਂ ਖਤਭ ਕਯ। 

ਦਆਰਾ ਦਰਾ ਕ ਅੰਦਭਰਤ ਦਾ, ਭਯ ਨੰੂ ਫਨਾਉਂਦ ਿਨ ਅਭਯ।। 
ਸਾਯ ਤਯਾਂ ਦ ਕੰਭ ਕਯ, ਯਤੁੰ ਤਯ ਨੰੂ ਦਨਿੱਜ ਤੰਤਯ ਕਯ। 

ਅਦਧਤੀ ਤੋਂ ਯਦਿਤ ਦਦੰਦ ਫਣਾ, ਡਯ ਤੋਂ ਛੁੁੱ ਡਾ ਕ ਕਯਦ ਦਨਡਯ।। 
ਸਦਤਗੁਯੂ ਦਜਸ ਨੰੂ ਦਭਰ ਜਾਵ, ਉਿੀ ਧੰਨ ਿ ਜਗ ਭੰਨ ਿ। 

ਸੁਯ ਦਸੁੱ ਧ ਉਸਨੰੂ ੂਜਦ, ਤਾਂ ਸਭ ਨਾ ਕਈ ਿਯ ਿ। 
ਬਰਾ ! ਤਯ ਜਾਏ ਸੰਸਾਯ ਤੋਂ, ਨਿੀਂ ਗਯਬ ਦਵੁੱ ਚ ਆਏ ਿ।। 

ਈਸ਼੍ਵਯ ਦਕਰਾ ਤੋਂ, ਗੁਯੂ ਦਕਰਾ ਤੋਂ ਭਯਭ ਭੈਂ ਾਇਆ। 
ਦਗਆਨ ਅਗਨੀ ਦਵੁੱ ਚ ਅਦਗਆਨ ਕੂਡਾ, ਬਸਭ ਸਬ ਿ ਕਯ ਦਦੁੱ ਤਾ।। 

ਿੁਣ ਿ ਦਗਆ ਿ ਸਵਸੁੱਥ, ਰਸ਼੍ ਨਿੀਂ ਬਉ ਿ। 
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ਸ਼੍ਾਖੀਆ 
ਗੁਯੂ ਨੇ ਦਸਯ ਤ ਯਖੀਏ, ਚਦਰਏ ਆਦਗਆ ਭਾਿੀਂ। 
ਕਿ ਕਫੀਯ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੰੂ, ਦਤੰਨ ਰਕ ਡਯ ਨਾਿੀਂ।। 
ਗੁਯੂ ਭਾਨੁਸ ਕਦਯ ਜਾਣਦ, ਤ ਨਯ ਕਿੀਏ ਅੰਧ। 
ਭਿਾ ਦੁੁੱ ਖੀ ਸੰਸਾਯ ਦਵੁੱ ਚ, ਅੁੱਗ ਜਨਭ ਦ ਫੰਦ।। 

ਨਾਭ ਯਤਨ ਧਨ ਭਯ ਦਵੁੱ ਚ, ਖਾਨ ਖੁੁੱ ਰੀ ਘਟ ਭਾਿੀਂ। 
ਸਤ ਭਤ ਿੀ ਦਤ ਿ, ਗਰਾਿਕ ਕਈ ਨਾਿੀਂ।। 

ਨਾਭ ਦਫਨਾਂ ਫਕਾਭ ਿ, ਛੁੱ ਣ ਕਟੀ ਦਫਰਾਸ। 
ਕਾ ਇੰਦਯਾਸਨ ਫਿਾਇਉ, ਕਾ ਫਕੰੁਿ ਦਨਵਾਸ।। 

ਦਸਭਦਯਨ ਕ ਸੁੁੱ ਖ ਿਤ ਿ, ਦਸਭਦਯਨ ਤ ਦੁੁੱ ਖ ਜਾਏ। 
ਕਿ ਕਫੀਯ ਦਸਭਦਯਨ ਕੀਤ, ਸਾਈ ਂਭਾਿੀਂ ਸਭਾਏ।। 
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ਰਾਯਥਨਾ 
ਗੁਯੂ ਫਰਿਭਾ ਗੁਯੂ ਦਵਸ਼੍ਨੰੂ, ਗੁਯੂ ਦਵ ਭਿਸ਼੍ਵਯਾ। 

ਗੁਯੂ ਸ਼੍ਾਖਸਤ ਯਭ ਫਰਿਭਾ ਤਸਭ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਯੂਵ ਨਭਾਿ।।  
ਦਧਆਨ ਭੂਰਭ ਗੁਯੂ ਭੂਯਤੀ ੂਜਾ ਭੂਰਭ ਗੁਯੂ ਦਭ। 
ਭੰਤਯ ਭੂਰਭ ਗੁਯੂ ਵਾਕਭ ਭਕਸ਼੍ ਭੂਰਭ ਗੁਯੂ ਦਕਰਾ।। 
ਅਖੰਡਭੰਡਰਾਕਾਯਭ ਦਵਆਤਭ ਮਨ ਚਯਾਚਯਭ। 

ਤਤਦਭ ਦਯਸ਼੍ੀਤਭ ਮਨ ਤਸਭ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਯੂਵ ਨਭਾਿ।। 
ਤਵਭਵ ਭਾਤਾ ਚ ਦਤਾ ਤਵਭਵ ਤਵਭਵ ਫੰਧੂ ਚ ਸਖਾ ਤਵਭਵ। 

ਤਵਭਵ ਦਵਦਦਆ ਦਯਦਵਨਭ ਤਵਭਵ, ਤਵਭਵ ਸਯਵਭ ਭਭ ਦਵ ਦਵ।। 
ਫਰਿਭਾਨੰਦਭ ਯਭਸੁਖਦਭ ਕਵਰਭ ਦਗਆਨਭੂਯਤੀ। 

ਦੁਵੰਦਾਵਾਤੀਤਭ ਗਗਨਸਦਦਰਸ਼੍ਭ ਤੁੱ ਤਵਭਦਸਆਦਦਰਕਸ਼੍ਣਭ।। 
ਏਕਭ ਦਨਤਮਭ ਦਵਭਰਭਚਰਭ ਸਯਵਧੀਸਾਕਸ਼੍ੀਬੂਤਭ। 
ਬਾਵਾਤੀਤਭ ਦਤਰਗੁਣਯਦਿਤਭ ਸਦਤਗੁਯੂ ਤਭ ਨਭਾਦਭ।। 
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ਗੁਯ ੂਵੰਦਨਾ 
ਜਮ ਸਦਗੁਯੂ ਦਵਨ ਦਵ ਵਯਭ, ਦਨਿੱਜ ਬਗਤਨ ਯਕਸ਼੍ਭ ਦ ਧਯਭ। 



ਯ ਦੁੁੱ ਖ ਿਯਭ ਸੁੁੱ ਖ ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਕਯਭ, ਦਨਯੁਾਧੀ ਦਨਯਾਮਭ ਦਦਦਵਆ ਯਭ।। 
ਜਮ ਕਾਰ ਅਫਾਦਦਤ ਸ਼੍ਾਂਤੀ ਭਮ, ਜਨ ਸ਼੍ਕ ਸ਼੍ਸ਼੍ਕ ਤਰਾ ਦਤਅਭ। 

ਬਮ ਬੰਜਨ ਦਤ ਯਭ ਅਦਬਅਭ, ਭਨ ਯੰਜਨ ਬਾਦਵਕ ਬਾਵ ਦਰਅਭ।। 
ਭਭਤਾਦਦਕ ਦਸ਼੍ ਨਸ਼੍ਾਵਤ ਿ, ਸਭ ਆਦਦਕ ਬਾਵ ਦਸਖਾਵਤ ਿ। 
ਜਗ ਜੀਵਨ ਾ ਦਨਵਾਯਤ ਿ, ਬਵਸਾਗਯ ਾਯ ਉਤਾਯਤ ਿ।। 

ਕਿੁ ਧਯਭ ਫਤਾਵਤ ਦਧਆਨ ਕਿੀ, ਕਿੁ ਬਗਤੀ ਦਸਖਾਵਤ ਦਗਆਨ ਕਿੀ। 
ਉਦਸ਼੍ਤ ਨੇਭ ਅਯੁ ਰਭ ਤੁਭਯੀ, ਕਯਤ ਮਗ ਔਯ ਕਸ਼੍ਭ ਤੁਭਿੀ।। 

ਭਨ ਇੰਦਯੀਏ ਜਾਿੀ ਨਾ ਜਾਨ ਸਕ, ਨਿੀਂ ਫੁਧੀ ਦਜਸ ਦਿਚਾਨ ਸਕ। 
ਨਿੀਂ ਸ਼੍ਫਦ ਨਿੀਂ ਦਧਆਤ ਨਿੀਂ ਧਮ ਜਿਾਂ, ਨਿੀਂ ਦਗਆਤ ਨਾ ਦਗਆਨ ਨਾ ਗਮ ਜਿਾਂ। 

ਨਿੀਂ ਦਸ਼੍ ਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਵਸਤੂ ਤਿਾਂ, ਦਫਨ ਸਦਤਗੁਯੂ ਕ ਿੰੁਚਾਏ ਤਿਾਂ।। 
ਨਿੀਂ ਯੂ ਨਾ ਰੁੱ ਖਣ ਿੀ ਦਜਸਦਾ, ਨਿੀਂ ਨਾਭ ਨਾ ਧਾਭ ਨਿੀਂ ਦਜਸਦਾ। 

ਨਿੀਂ ਸੁੱਚ ਅਸੁੱਚ ਕਿਾਏ ਸਕ, ਗੁਯੂਦਵ ਿੀ ਤਾਿੀਂ ਜਨਾਏ ਸਕ।। 
ਗੁਯੂ ਕੀਨ ਦਕਰਾ ਬਵ ਤਰਾਸ ਗਈ, ਦਭਟ ਬੁੁੱ ਖ ਗਈ ਛੁੁੱ ਟ ਦਆਸ ਗਈ। 
ਨਿੀਂ ਕਾਭ ਯਿਾ ਨਾ ਕਯਭ ਯਿਾ, ਨਿੀਂ ਭਤ ਯਿੀ ਨਿੀਂ ਜਨਭ ਯਿਾ।। 

ਬਗ ਯਾਗ ਦਗਆ ਿਟ ਦਵਸ਼੍ ਦਗਆ, ਅਗ ਚੂਯਨ ਬਮਾ ਅਨੁ ੂਯਨ ਬਆ। 
ਨਿੀਂ ਦਵਤ ਯਿਾ ਸਭ ਏਕ ਬਮਾ, ਬਯਭ ਬਦ ਦਭਟਾ ਸਭ ਤਯ ਦਗਆ।। 
ਨਿੀਂ ਭੈਂ ਨਿੀਂ ਤੰੂ ਨਿੀਂ ਅਨਮ ਯਿਾ, ਗੁਯੂ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ ਆ ਅਨਮ ਯਿਾ। 
ਗੁਯੂ ਸਵਤ ਤ ਨਯ ਧੰਨਮ ਜਿਾਂ, ਦਤਨਕ ਨਿੀਂ ਦੁੁੱ ਖ ਜਿਾਂ ਨਾ ਵਿਾਂ।। 
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ਦਨਯਬਮ ਫਣ 
ਆਣ ਆ ਨੰੂ 

ਦਯਸਦਥਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਾਭ 

ਕਦੀ ਨਾ ਸਭਝ। 
ਤੁਸੀਂ ਆ ਆਣੀ ਦਕਸਭਤ ਦ 

ਦਵਦਾਤਾ ਿ। 
ਯਭ ੂਜਨੀਮ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾਯਾਭ ਜੀ ਫਾ ੂ
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