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ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ 

 

ਕਬਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥ 

 

ਚੌਪਈ ॥ 

 

ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰਛਾ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਚਿਤ ਕੀ ਇਛਾ ॥ 

ਤਵ ਿਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪਰਚਤਪਾਰਾ ॥੩੭੭॥ 

 

ਹਮਰੇ ਦੁਸਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ ॥ 

ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਚਹ ਬਿਾਵਹੁ ॥ 

ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਚਰਵਾਰਾ ॥ 

ਸੇਵਕ ਚਸਖਯ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥੩੭੮॥ 

 

ਮੋ ਰਛਾ ਚਨਜੁ ਕਰ ਦੈ ਕਚਰਯੈ ॥ 

ਸਭ ਬੈਚਰਨ ਕੌ ਆਜ ਸੰਘਚਰਯੈ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥ 

ਤੋਚਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਚਪਯਾਸਾ ॥੩੭੯॥ 

 

ਤੁਮਚਹ ਛਾਚਿ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧ੍ਯਾਊ ॥ 

ਜੋ ਬਰ ਿਾਹੌ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊ ॥ 

ਸੇਵਕ ਚਸਖਯ ਹਮਾਰੇ ਤਾਚਰਯਚਹ ॥ 

ਿੁਨ ਿੁਨ ਸਤੁ ਹਮਾਰੇ ਮਾਚਰਯਚਹ ॥੩੮੦॥ 

 

ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਚਰਯੈ ॥ 

ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਚਨਵਚਰਯੈ ॥ 

ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਛਾ ॥ 

ਸਰੀ ਅਚਸਧੁ੍ਜ ਜੂ ਕਚਰਯਹੁ ਰਛਾ ॥੩੮੧॥ 

 

ਰਾਚਖ ਲੇਹੁ ਮੁਚਹ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 
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ਸਾਚਹਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਚਪਯਾਰੇ ॥ 

ਦੀਨਬੰਧੁ੍ ਦੁਸਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ॥ 

ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਿਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ ॥੩੮੨॥ 

 

ਕਾਲ ਪਾਇ ਬਰਹਮਾ ਬਪੁ ਧ੍ਰਾ ॥ 

ਕਾਲ ਪਾਇ ਚਸਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ ॥ 

ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਚਰ ਚਬਸਨ ਪਰਕਾਸਾ ॥ 

ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਯਾ ਤਮਾਸਾ ॥੩੮੩॥ 

 

ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਚਸਵ ਕੀਯੋ ॥ 

ਬੇਦ ਰਾਜ ਬਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਯੋ ॥ 

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ॥ 

ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਚਹ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੪॥ 

 

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ ॥ 

ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਯੋ ॥ 

ਆਚਦ ਅੰਚਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ॥ 

ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਚਝਯਹੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੫॥ 

 

ਨਮਸਕਾਰ ਚਤਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਸਕਲ ਪਰਜਾ ਚਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਚਸਵਕਨ ਕੋ ਚਸਵਗੁਨ ਸੁਖ ਦੀਯੋ ॥ 

ਸਤੁਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ੍ ਕੀਯੋ ॥੩੮੬॥ 

 

ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥ 

ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ॥ 

ਿੀਟੀ ਤੇ ਕੰੁਿਰ ਅਸਥੂਲਾ ॥ 

ਸਭ ਪਰ ਚਕਰਪਾ ਚਦਰਸਚਟ ਕਚਰ ਫੂਲਾ ॥੩੮੭॥ 

 

ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ॥ 

ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧ੍ਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ॥ 

ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ॥ 
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ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈ ॥੩੮੮॥ 

 

ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ॥ 

ਪਰਜਾ ਧ੍ਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੰੂ ॥ 

ਤੁਮ ਮੈ ਚਮਲਤ ਦੇਹ ਧ੍ਰ ਸਭਹੰੂ ॥੩੮੯॥ 

 

ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਚਸਰਸਚਟ ਸਭ ਧ੍ਾਰੈ ॥ 

ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੂਚਝ ਉਿਾਰੈ ॥ 

ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਤ ਚਨਰਾਲਮ ॥ 

ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰੁ ਆਲਮ ॥੩੯੦॥ 

 

ਚਨਰੰਕਾਰ ਚਨਰ ਚਬਕਾਰ ਚਨਰ ਲੰਭ ॥ 

ਆਚਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਚਦ ਅਸੰਭ ॥ 

ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਿਾਰਤ ਭੇਦਾ ॥ 

ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ॥੩੯੧॥ 

 

ਤਾ ਕੌ ਕਚਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ॥ 

ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛੁ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ ॥ 

ਮਹਾਦੇਵ ਕੌ ਕਹਤ ਸਦਾ ਚਸਵ ॥ 

ਚਨਰੰਕਾਰ ਕਾ ਿੀਨਤ ਨਚਹ ਚਭਵ ॥੩੯੨॥ 

 

ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੁਚਧ੍ ਹੈ ਜੇਤੀ ॥ 

ਬਰਨਤ ਚਭੰਨ ਚਭੰਨ ਤੁਚਹ ਤੇਤੀ ॥ 

ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ ॥ 

ਚਕਹ ਚਬਚਧ੍ ਸਜਾ ਪਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ॥੩੯੩॥ 

 

ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ॥ 

ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ॥ 

ਅੰਿਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ॥ 

ਉਤਭੁਜ ਖਾਚਨ ਬਹੁਚਰ ਰਚਿ ਦੀਨੀ ॥੩੯੪॥ 
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ਕਹੰੂ ਫੂਚਲ ਰਾਜਾ ਹਵੈ ਬੈਠਾ ॥ 

ਕਹੰੂ ਚਸਮਚਟ ਭਯੋ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ॥ 

ਸਗਰੀ ਚਸਰਸਚਟ ਚਦਖਾਇ ਅਿੰਭਵ ॥ 

ਆਚਦ ਜੁਗਾਚਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ ॥੩੯੫॥ 

 

ਅਬ ਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ॥ 

ਚਸਖਯ ਉਬਾਚਰ ਅਚਸਖਯ ਸੰਘਰੋ ॥ 

ਦੁਸਟ ਚਜਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ॥ 

ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ॥੩੯੬॥ 

 

ਜੇ ਅਚਸਧੁ੍ਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥ 

ਚਤਨ ਕੇ ਦੁਸਟ ਦੁਚਖਤ ਹਵੈ ਮਰੇ ॥ 

ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗੁ ਪਰੇ ਚਤਹਾਰੇ ॥ 

ਚਤਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ॥੩੯੭॥ 

 

ਜੋ ਕਚਲ ਕੌ ਇਕ ਬਾਰ ਚਧ੍ਐਹੈ ॥ 

ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਚਨਕਚਟ ਨਚਹ ਐਹੈ ॥ 

ਰਛਾ ਹੋਇ ਤਾਚਹ ਸਭ ਕਾਲਾ ॥ 

ਦੁਸਟ ਅਚਰਸਟ ਟਰੈਂ ਤਤਕਾਲਾ ॥੩੯੮॥ 

 

ਚਕਰਪਾ ਚਦਰਸਚਟ ਤਨ ਜਾਚਹ ਚਨਹਚਰਹੋ ॥ 

ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਚਹ ਹਚਰਹੋ ॥ 

ਚਰਚਧ੍ ਚਸਚਧ੍ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ॥ 

ਦੁਸਟ ਛਾਹ ਛਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ॥੩੯੯॥ 

 

ਏਕ ਬਾਰ ਚਜਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ॥ 

ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਚਹ ਉਬਾਰਾ ॥ 

ਚਜਨ ਨਰ ਨਾਮ ਚਤਹਾਰੋ ਕਹਾ ॥ 

ਦਾਚਰਦ ਦੁਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ॥੪੦੦॥ 

 

ਖੜਗਕੇਤੁ ਮੈ ਸਰਚਨ ਚਤਹਾਰੀ ॥ 

ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥ 
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ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋ ਹੋਹੁ ਸਹਾਈ ॥ 

ਦੁਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੁ ਬਿਾਈ ॥੪੦੧॥ 

 

ਚਕਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗਮਾਤਾ ॥ 

ਗਰੰ ਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭਰਾਤਾ ॥ 

ਚਕਲਚਬਖ ਸਕਲ ਦੇਖ ਕੋ ਹਰਤਾ ॥ 

ਦੁਸਟ ਦੋਚਖਯਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ ॥੪੦੨॥ 

 

ਸਰੀ ਅਚਸਧੁ੍ਜ ਜਬ ਭਏ ਦਯਾਲਾ ॥ 

ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗਰੰ ਥ ਤਤਕਾਲਾ ॥ 

ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥ 

ਦੂਖ ਨ ਚਤਸੈ ਚਬਆਪਤ ਕੋਈ ॥੪੦੩॥ 

ਅਚੜਲ ॥ 

 

ਸੁਨੈ ਗੰੁਗ ਜੋ ਯਾਚਹ ਸੁ ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ ॥ 

ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਇ ਿਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ॥ 

ਦੂਖ ਦਰਦ ਭੌ ਚਨਕਟ ਨ ਚਤਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ ॥ 

ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਿੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ॥੪੦੪॥ 

 

ਿੌਪਈ ॥ 

 

ਸੰਬਤ ਸਤਰਹ ਸਹਸ ਭਚਣਜੈ ॥ 

ਅਰਧ੍ ਸਹਸ ਫੁਚਨ ਤੀਚਨ ਕਚਹਜੈ ॥ 

ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸਟਮੀ ਰਚਵ ਵਾਰਾ ॥ 

ਤੀਰ ਸਤੁਦਰਵ ਗਰੰ ਥ ਸੁਧ੍ਾਰਾ ॥੪੦੫॥ 

 

ਇਚਤ ਸਰੀ ਿਚਰਤਰ ਪਖਯਾਨੇ ਚਤਰਯਾ ਿਚਰਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਿਾਰ 

ਸੌ ਿਾਰ ਿਚਰਤਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੪੦੪॥੭੫੩੯॥ ਸਮਾਪਤਮ ॥ 


