ਸ਼੍ਰੀ ਸੱ ਚਿਦਾਨਂਦ ਸਮਰ੍ਧ ਸਦਗੁਰੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਰਾਜ ਕੀ ਜੈ.
ਓਵਾਲ਼ੁ ਆਰਤੀ ਮਾਝ੍ਯਾ ਸਦਗੁਰੁਨਾਧਾ ਮਾਝ੍ਯਾ ਸਾਚਿਨਾਧਾ|
ਪਾਂਿਾਹੀ ਤੱ ਤਵਂਿਾ ਦੀਪ ਲਾਚਵਲਾ ਆਤਾ
ਚਨਰਗੁਣਾਤੀਸ੍ਧਚਤ ਕੈਸੀ ਆਕਾਰਾ ਆਲੀਬਾਬਾ ਆਕਾਰਾ ਆਲੀ
ਸਰਵਾਘਚਿ ਭਰੂਨੀ ਉਰਲੀਸਾਚਿਮਾਵੁਲੀ
ਓਵਾਲ਼ੁ ਆਰਤੀ ਮਾਝ੍ਯਾ ਸਦਗੁਰੁਨਾਧਾ ਮਾਝ੍ਯਾ ਸਾਚਿਨਾਧਾ|

om

ਪਾਂਿਾਹੀ ਤੱ ਤਵਂਿਾ ਦੀਪ ਲਾਚਵਲਾ ਆਤਾ

gm

ਮਾਿੇਚਿਿੇ ਪੋਿੀਕੈਸੀ ਮਾਿਾ ਉਦ੍ਭਵਲੀ

a.
c

ਰਜਤਮ ਸੱ ਤਵ ਚਤਘੇ ਮਾਿਾਪਰਸਵਲੀਬਾਬਾਮਾਿਾ ਪਰਸਵਲੀ

ou
si

ਓਵਾਲ਼ੁ ਆਰਤੀ ਮਾਝ੍ਯਾ ਸਦਗੁਰੁਨਾਧਾ ਮਾਝ੍ਯਾ ਸਾਚਿਨਾਧਾ|
ਪਾਂਿਾਹੀ ਤੱ ਤਵਂਿਾ ਦੀਪ ਲਾਚਵਲਾ ਆਤਾ

.y

ਸਪਤਸਾਗਰੀਕੈਸਾ ਖੇਲ਼ ਮਂਡੀਲਾ ਬਾਬਾ ਖੇਲ਼ ਮਂਡੀਲਾ

w

ਖੇਲ਼ੂਚਨਿਾ ਖੇਲ਼ ਅਵਘਾ ਚਵਸਤਾਰਕੇਲਾ

w

w

ਓਵਾਲ਼ੁ ਆਰਤੀ ਮਾਝ੍ਯਾ ਸਦਗੁਰੁਨਾਧਾ ਮਾਝ੍ਯਾ ਸਾਚਿਨਾਧਾ|
ਪਾਂਿਾਹੀ ਤੱ ਤਵਂਿਾ ਦੀਪ ਲਾਚਵਲਾ ਆਤਾ
ਬਰਹ੍ਮਾਂਡੇਿੀ ਰਿਨਾਕੈਸੀ ਦਾਖਚਵਲੀਡੋਲਾ ਬਾਬਾਦਾਖਚਵਲੀਡੋਲਾ
ਤੁਕਾਹ੍ਮਣੇ ਮਾਝ੍ਾ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ੜੁਪਾਲ਼ੂ ਭੋਲ਼ਾ
ਓਵਾਲ਼ੁ ਆਰਤੀ ਮਾਝ੍ਯਾ ਸਦਗੁਰੁਨਾਧਾ ਮਾਝ੍ਯਾ ਸਾਚਿਨਾਧਾ|
ਪਾਂਿਾਹੀ ਤੱ ਤਵਾਂਿਾਦੀਪਲਾਚਵਲਾ ਆਤਾ
ਲੋ ਪਲੇ ਗ੍ਯਾਨ ਜਗੀ ਚਹਤਨੇਣਚਤਕੋਚਣ

ਅਵਤਾਰਾ ਪਾਂਡੁਰਂਗਾ ਨਾਮਠੇਚਵਲੇ ਗ੍ਯਾਨੀ
ਆਰਚਤਗ੍ਯਾਨਰਾਜਾ ਮਹਾ ਕੈਵਲਯ ਤੇਜ
ਸੇਚਵਚਤਸਾਧੁ ਸਂਤਾ ਮਨੁਵੇਦਲਾਮਾਝ੍ਾ ਆਰਤੀਗ੍ਯਾਨਰਾਜਾ..
ਕਨਕਿੇ ਤਾਿਕਰੀ ਉਭਯਗੋਚਪਕਨਾਰੀ
ਨਾਰਦ ਤੁਂਬੁਰਹੋ ਸਾਮਗਾਿਨਕਰੀ
ਆਰਤੀਗ੍ਯਾਨਰਾਜਾ ਮਹਾਕੈਵਲਯਤੇਜਾ

gm

ਰਾਮਜਨਾਰ੍ਧਚਨ (ਪਾ)ਸਾਚਿ ਮਸਤਕਠੇਚਵਲੇ

a.
c

ਪਗਿ ਗੁਹਯਬੋਲੇ ਚਵਸ਼੍ਵਬਰਹ੍ਮਚਿਕੇਲੇ

om

ਸੇਚਵਚਤਸਾਧੁ ਸਂਤਾ ਮਨੁਵੇਦਲਾਮਾਝ੍ਾ ਆਰਤੀਗ੍ਯਾਨਰਾਜਾ..

ou
si

ਆਰਚਤ ਗ੍ਯਾਨਰਾਜਾ ਮਹਕੈਵਲਯ ਤਾਜਾ

ਸੇਚਵਚਤਸਾਧੁ ਸਂਤਾ ਮਨੁਵੇਦਲਾਮਾਝ੍ਾ ਆਰਤੀਗ੍ਯਾਨਰਾਜਾ..

.y

ਆਰਚਤ ਤੁਕਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਸਦਗੁਰੁ ਧਾਮਾ

w

w

ਆਰਚਤਤੁਕਰਾਮਾ

w

ਸੱ ਚਿਦਾਨਂਦਮੂਰੀਤ ਪਾਚਿਦਾਖਚਵ ਆਹ੍ਮਾ
ਰਾਘਵੇ ਸਾਗਰਾਤਾ ਪਾਸ਼੍ਾਣਤਾਚਰਲੇ
ਤੈਸੇ ਤੁਕੋ ਬਾਿੇ ਅਭਂਗ ਰਕ੍ਸ਼੍ੀਲੇ
ਰਚਤ ਤੁਕਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਸਦਗੁਰੁ ਧਾਮਾ
ਸੱ ਚਿਦਾਨਂਦਮੂਰੀਤ ਪਾਚਿਦਾਖਚਵ ਆਹ੍ਮਾ
ਆਰਚਤਤੁਕਰਾਮਾ
ਤੂਨੇਚਕਤ ਤੁਲ ਨੇਸੀ ਬਰਹ੍ਮਤੁਕਾਚਸਆਲੇ

ਹ੍ਮਣੋਚਨ ਰਾਮੇਸ਼੍ਵਰੇ ਿਰਚਣ ਮਸਤਕਠੇਚਵਲੇ
ਆਰਚਤ ਤੁਕਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਸਦਗੁਰੁ ਧਾਮਾ
ਸੱ ਚਿਦਾਨਂਦਮੂਰੀਤ ਪਾਚਿਦਾਖਚਵ ਆਹ੍ਮਾ
ਆਰਚਤਤੁਕਰਾਮਾ
ਜੈਜੈ ਸਾਚਿਨਾਧ ਆਤਾ ਪਹੁਡਾਵੇਮਂਚਦਰੀਹੋ
ਆਲ਼ਚਵਤੋ ਸਪਰੇਮੇ ਤੁਜਲਾ ਆਰਚਤਘੇਉਚਨਕਰੀਹੋ

om

ਰਂਜਚਵਸੀ ਤੂ ਮਧੁਰਬੋਲੁਨੀ ਮਾਿਾਜਸ਼੍ੀਚਨਜ ਮੁਲਾਹੋ

a.
c

ਰਂਜਚਵਸੀ ਤੂ ਮਧੁਰਬੋਲੁਨੀ ਮਾਿਾਜਸ਼੍ੀਚਨਜ ਮੁਲਾਹੋ

gm

ਭੋਚਗਚਸਵਯਾਚਦਤੂਿ ਹਰੁ ਚਨਿਾਚਨਜਸੇਵਕ ਦੁ:ਖਲਾਹੋ

ou
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ਭੋਚਗਚਸਵਯਾਚਦਤੂਿ ਹਰੁ ਚਨਿਾਚਨਜਸੇਵਕ ਦੁ:ਖਲਾਹੋ
ਦਾਵੁਚਨਭਕਤਵਯਸਨਹਚਰਸੀ ਦਰ੍ਸ਼੍ਨ ਦੇਸ਼੍ੀ ਤਯਾਲਾਹੋ

.y

ਦਾਵੁਚਨਭਕਤਵਯਸਨਹਚਰਸੀ ਦਰ੍ਸ਼੍ਨ ਦੇਸ਼੍ੀ ਤਯਾਲਾਹੋ

w

ਝ੍ੂਲੇ ਅਸਚਤ ਕਸਟ ਅਤੀਸ਼੍ਿਾਤੁਮਿੇ ਿਾਦੇਹਾਲਹੋ

w

w

ਜੈਜੈਸਾਚਿਨਾਧ ਆਤਾਪਹੁਡਾਵੇ ਮਂਚਦਰੀਹੋ
ਆਲ਼ਚਵਤੋ ਸਪਰੇਮੇ ਤੁਜਲਾ ਆਰਚਤਘੇਉਚਨਕਰੀਹੋ
ਜੈਜੈਸਾਚਿਨਾਧ ਆਤਾਪਹੁਡਾਵੇ ਮਂਚਦਰੀਹੋ
ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਸ਼੍ਿਨ ਸੁਂਦਚਰਚਹਸ਼੍ੋਭਾ ਸੁਮਨਸ਼੍ੇਜਤਯਾਵਰੀਹੋ
ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਸ਼੍ਿਨ ਸੁਂਦਚਰਚਹਸ਼੍ੋਭਾ ਸੁਮਨਸ਼੍ੇਜਤਯਾਵਰੀਹੋ
ਘਯਾਵੀ ਦੋਡੀ ਭਕਤ ਜਨਾਂਚਿ ਪੂਜ ਅਰਚਾਕਰੀਹੋ
ਘਯਾਵੀ ਦੋਡੀ ਭਕਤ ਜਨਾਂਚਿ ਪੂਜ ਅਰਚਾਕਰੀਹੋ

ਓਵਾਚਲ਼ਤੋਪਂਿਪਰਾਚਣਜਯੋਚਤ ਸੁਮਤੀਕਰੀਹੋ
ਓਵਾਚਲ਼ਤੋਪਂਿਪਰਾਚਣਜਯੋਚਤ ਸੁਮਤੀਕਰੀਹੋ
ਸੇਵਾਚਕਂਕਰਭਚਕਤ ਪਰੀਚਤ ਅੱ ਤਰਪਚਰਮਲ਼ਵਾਚਰਹੋ
ਜੈਜੈਸਾਚਿਨਾਧ ਆਤਾ ਪਹੁਡਾਵੇ ਮਂਚਦਰੀਹੋ
ਆਲ਼ਚਵਤੋ ਸਪਰੇਮੇ ਤੁਜਲਾ ਆਰਚਤਘੇ ਉਚਨਕਰੀਹੋ
ਜੈਜੈਸਾਚਿਨਾਧ ਆਤਾ ਪਹੁਡਾਵੇ ਮਂਚਦਰੀਹੋ

om

ਸੋਡੁਚਨਜਾਿਾ ਦੁ:ਖਵਾਿਤੇ ਬਾਬਾ(ਸਾਚਿ) ਤਵੱ ਿਰਣਾਸੀਹੋ

a.
c

ਸੋਡੁਚਨਜਾਿਾ ਦੁ:ਖਵਾਿਤੇ ਬਾਬਾ(ਸਾਚਿ) ਤਵੱ ਿਰਣਾਸੀਹੋ

gm

ਆਗ੍ਯੇਸਤਵਹੋ ਅਸੀਪਰਸਾਦਘੇਉਚਨ ਚਨਜਸਦਨਾਸੀਹੋ

ou
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ਆਗ੍ਯੇਸਤਵਹੋ ਅਸੀਪਰਸਾਦਘੇਉਚਨ ਚਨਜਸਦਨਾਸੀਹੋ
ਜਾਤੋਆਤਾ ਿੇ ਉਪੁਨਰਚਪਤਵੱ ਿਰਣਾਿੇਪਾਚਸ਼੍ਹੋ

.y

ਜਾਤੋਆਤਾ ਿੇ ਉਪੁਨਰਚਪਤਵੱ ਿਰਣਾਿੇਪਾਚਸ਼੍ਹੋ

w

ਉਠਵੂਤੁਜਲ ਸਾਚਿਮਾਵੁਲੇ ਚਨਜਚਹਤ ਸਾਦਾ ਿਾਸੀਹੋ

w

w

ਜੈਜੈਸਾਚਿਨਾਧ ਆਤਾ ਪਹੁਡਾਵੇ ਮਂਚਦਰੀਹੋ
ਆਲ਼ਚਵਤੋ ਸਪਰੇਮੇ ਤੁਜਲਾ ਆਰਚਤਘੇ ਉਚਨਕਰੀਹੋ
ਜੈਜੈਸਾਚਿਨਾਧ ਆਤਾ ਪਹੁਡਾਵੇ ਮਂਚਦਰੀਹੋ
ਆਤਾਸਵਾਮੀ ਸੁਖਚੇ ਨਦਰਾਕਰਾ ਅਵਧੂਤਾ ਬਾਬਾਕਰਾਸਾਚਿਨਾਧਾ
ਚਿਨ੍ਮਿਹੇ (ਚਨਜ) ਸੁਖਦਾਮ ਜਾਵੁਚਨ ਪਹੁਡਾਏਕਾਂਤ
ਵੈਰਾਗਯਾਿਾ ਕੁਂਿ ਘੇਉਚਨ ਿੌਕ ਝ੍ੂਚਡਲਾ ਬਾਬਾਿੌਕਝ੍ੂਚਡਲਾ
ਤਿਾਵਰੀ ਸੁਪਰੇਮਾਿਾ ਚਸ਼੍ਡਕਾਵਾਚਦਦਲਾ

ਆਤਾਸਵਾਮੀਸੁਖਚੇ ਨਦਰਾਕਰਾ ਅਵਦੂਤਾਬਾਬਾਕਰਾ ਸਾਚਿਨਾਧਾ
ਚਿਨ੍ਮਿਹੇ ਸੁਖਦਾਮ ਜਾਵੁਚਨ ਪਹੁਡਾਏਕਾਂਤ
ਪਾਿਘਡਯਾ ਘਾਤਲਯ ਸੁਂਦਰ ਨਵਚਵਦਾ ਭਕਤੀਈਤ ਬਾਬਾਨਵਚਵਦਾ ਭਕਤੀ
ਗ੍ਯਾਨਾਂਿਯਾਸਮਿਾਲਾਵੁਚਨ ਉਜਲਲ਼ਯਾਜਯੋਤੀ
ਆਤਾਸਵਾਮੀ ਸੁਖੇ ਚਨਦਰਾ ਕਰਾ ਅਵਦੂਤਾ ਬਾਬਾਕਰਾ ਸਾਚਿਨਾਧ
ਚਿਨ੍ਮਿਹੇ ਸੁਖਦਾਮ ਜਾਵੁਚਨ ਪਹੁਡਾਏਕਾਂਤ

om

ਭਾਵਾਰ੍ਧਾਂਿਾ ਮਂਿਕ ਹੁਦਿਾਕਾਸ਼੍ੀਿਾਂਚਗਲਾ ਬਾਬਾ(ਹੁਦਿਾ) ਕਾਸ਼੍ੀਿਾਂਚਗਲਾ

a.
c

ਮਨਾਿੀ ਸੁਮਨੇ ਕਰੁਨੀਕੇਲੇ ਸ਼੍ੇਜੇਲਾ

gm

ਆਤਾਸਵਾਮੀ ਸੁਖੇ ਚਨਦਰਾ ਕਰਾ ਅਵਦੂਤਾ ਬਾਬਾਕਰਾ ਸਾਚਿਨਾਧ

ou
si

ਚਿਨ੍ਮਿਹੇ ਸੁਖਦਾਮ ਜਾਵੁਚਨ ਪਹੁਡਾਏਕਾਂਤ

ਦਵੈਤਾਿੇ ਕਪਾਿਲਾਵੁਚਨ ਏਕਤਰਕੇਲੇ ਬਾਬਾ ਏਕਤਰਕੇਲੇ

.y

ਦੁਰ੍ਭੁੱ ਦੀਂਿਯਾ ਗਾਂਠੀ ਸੋਡੁਚਨ ਪਡਦੇਸਚੋ ਡਲੇ

w

ਆਤਾਸਵਾਮੀ ਸੁਖੇ ਚਨਦਰਾ ਕਰਾ ਅਵਦੂਤਾ ਬਾਬਾਕਰਾ ਸਾਚਿਨਾਧ

w

w

ਚਿਨ੍ਮਿਹੇ ਸੁਖਦਾਮ ਜਾਵੁਚਨ ਪਹੁਡਾਏਕਾਂਤ
ਆਸ਼੍ਾਤ੍ੜੁਸ਼੍ਣ ਕਲ੍ਪਨੇਿਾ ਸੋਡੁਚਨ ਗਲਬਲਾ ਬਾਬਾਸੋਡਚੁ ਨ ਗਲਬਲਾ
ਦਿਾਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸ਼੍ਾਂਚਤ ਦਾਸੀ ਉਬਯਾ ਸੇਵੇਲਾ
ਆਤਾਸਵਾਮੀ ਸੁਖੇ ਚਨਦਰਾ ਕਰਾ ਅਵਦੂਤਾ ਬਾਬਾਕਰਾ ਸਾਚਿਨਾਧ
ਚਿਨ੍ਮਿਹੇ ਸੁਖਦਾਮ ਜਾਵੁਚਨ ਪਹੁਡਾਏਕਾਂਤ
ਅਲਕ੍ਸ਼੍ਯ ਉਨ੍ਮਚਨ ਘੇਉਚਨ ਨਾਜੁਕ ਦੁੱ ਸ਼੍ਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਜੁਕ ਦੁੱ ਸ਼੍ਾਲਾ
ਚਨਰਂਜਨੇ ਸਦਗੁਰੁਸਾਵ ਮੀ ਚਨਜਚਵਲਸ਼੍ੇਜੇਲਾ

ਆਤਾਸਵਾਮੀ ਸੁਖੇ ਚਨਦਰਾ ਕਰਾ ਅਵਦੂਤਾ ਬਾਬਾਕਰਾ ਸਾਚਿਨਾਧ
ਚਿਨ੍ਮਿਹੇ ਸੁਖਦਾਮ ਜਾਵੁਚਨ ਪਹੁਡਾਏਕਾਂਤ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਦੇਵਦਤ:
ਪਾਹੇਪਰਸਾਦਾਚਿ ਵਾਿਦਯਾਵੇਦੁਓਚਨਿਾਤਾਿਾ
ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾਘੇਉਚਨ ਜਾ ਈਨਤੁਮਿੇ ਝ੍ੂਲੀਿਾਬੋਜਨ
ਤੁਕਾਹ੍ਮਣੇ ਆਤਾ ਚਿੱ ਤ ਕਰੁਨੀਰਾਚਹਲੋ ਚਨਚਸ਼੍ਚਤ

om

ਝ੍ੂਲੋ ਆਤਾਏਕਸਵਾਤੁਹ੍ਮ ਆਲ਼ਂਵਾਵੋਦੇਵਾ

gm

ਆਪੁਲਾਤੋ ਸ਼੍ਰਮਕਲ਼ੋ ਿੇਤਸੇਭਾਵੇ

a.
c

ਪਾਵਲਾਪਰਸਾਦਆਤ ਚਵਠੋਚਨਜਵੇ ਬਾਬਾ ਆਤਾਚਨਜਵੇ

ou
si

ਆਤਾਸਵਾਮੀ ਸੁਖੇ ਚਨਦਰਾ ਕਰਾ ਗੋਪਾਲਾ ਬਾਬਾਸਾਚਿਦਿਾਲ਼ਾ
ਪੁਰਲੇ ਮਨੋਰਾਧ ਜਾਤੋ ਆਪੁਲੇਸ੍ਧਲ਼ਾ

.y

ਤੁਹ੍ਮਸੀ ਜਾਗਵੂ ਆਹ੍ਮਆਪੁਲਯਾ ਿਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਪੁਲਯਾਿਾਡਾ

w

ਸ਼੍ੁਭਾ ਸ਼੍ੁਭ ਕਰ੍ਮੇਦੋਸ਼੍ ਹਰਾਵਿਾਪੀਡਾ

w

w
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