ਸ਼੍ਰੀ ਸੱ ਚਿਦਾਨਂਦ ਸਮਰ੍ਧ ਸਦਗੁਰੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਰਾਜ ਕੀ ਜੈ.
ਘੇਉਚਨ ਪਂਿਾਕਰਤੀ ਕਰੂਬਾਬਾਨ੍ਸੀ ਆਰਤੀ
ਸਾਿੀਸੀ ਆਰਤੀ ਕਰੂਬਾਬਾਨ੍ਸੀ ਆਰਤੀ
ਉਠਾ ਉਠਾ ਹੋ ਬਾਨ ਧਵ ਓਵਾਲ਼ੁ ਹਰਮਾਧਵ
ਸਾਿੀਰਾਮਾਧਵ ਓਵਾਲ਼ੁ ਹਰਮਾਧਵ
ਸਾਿੀਿੇ ਹੇਧਯਾਨਾ ਪਾਹੁਗਂਭੀਰ ਹੇਧਯਾਨਾ

a.
c

ਕੁਸ਼੍ਣ ਨਾਧਾ ਦੱ ਤਸਾਚਿ ਜਡੋਚਿੱ ਤਤੁਝੇ ਪਾਿੀ

om

ਕਰੂਚਨਿਾਸ੍ਚਧਰਮਨ ਪਾਹੁਗਂਭੀਰਹੇਧਯਾਨਾ

gm

ਚਿੱ ਤ(ਦੱ ਤ) ਬਾਬਾਸਾਿੀ ਜਡੋਚਿੱ ਤਤੁਝੇ ਪਾਿੀ
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ਆਰਚਤ ਸਾਚਿਬਾਬਾ ਸੌਖ੍ਯਾਦਾਤਾਰਜੀਵਾ
ਿਰਣਾਰਜਤਾਚਿ ਧਯਾਵਾਦਾਸਾਚਵਸਾਵ

.y

ਭਕਤਾਂਚਵਸਾਵ ਆਰਚਤਸਾਚਿਬਾਬਾ

w

ਜਾਲ਼ੁਚਨਿ ਆਨਂਗਸਵਸਵਰੂਚਪਰਹੇਦਂਗ

w

w

ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼੍ ਜਨਦਾਚਵ ਚਨਜਡੋਲ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਰਂਗ
ਡੋਲ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਰਂਗ ਆਰਚਤਸਾਚਿਬਾਬਾ
ਜਿਮਨੀਜੈਸਾਭਾਵ ਤਿਤੈਸਾਅਨੁਭਾਵ
ਦਾਚਵਚਸਦਿਾਘਨਾ ਐਸੀਤੁਝੀਚਹਮਾਵ
ਤੁਝੀਚਹਮਾਵ ਆਰਚਤਸਾਚਿਬਾਬਾ
ਤੁਮਿੇਨਾਮਦਯਾਤਾ ਹਰੇ ਸਂਸ੍ਕੁਚਤ ਵਯਾਧਾ
ਅਗਾਧਤਵਕਰਣੀਮਾਰਗਦਾਚਵਚਸ ਅਨਾਧਾ

ਦਾਚਵਚਸ ਅਨਾਧਾ ਆਰਚਤਸਾਚਿਬਾਬਾ
ਕਚਿਿੁਚਗ ਅਵਤਾਰ ਸਗੁਣਪਰਬਰਹ੍ਮਸਿਾਰ
ਅਵਤਾਰ੍ਣਝਾਿਾਸੇ ਸਵਾਚਮਦੱ ਤਾਚਦਗਂਬਰ
ਦੱ ਤਾਚਦਗਂਬਰ ਆਰਚਤ ਸਾਚਿਬਾਬਾ
ਆਠਾਚਦਵਸਾ ਗੁਰੁਵਾਰੀ ਭਕਤਕਰੀਚਤ ਵਾਰੀ
ਚਨਵਾਚਰਭਿਾਚਨਵਾਚਰ ਆਰਚਤਸਾਚਿਬਾਬਾ

ou
si

ਦੇਵਾਚਦਵਾ ਆਰਚਤਸਾਚਿਬਾਬਾ

gm

ਮਾਗਣੇ ਹੇਚਿ ਆਤਾਤੁਹ੍ਮ ਦੇਵਾਚਦਦੇਵਾ

a.
c

ਮਾਝਾ ਚਨਜਦਰਵਯ ਠੇਵ ਤਵ ਿਰਣਰਜਸੇਵਾ

om

ਪਰਭੁਪਦ ਪਹਾਵਿਾ ਭਵਭਿ

ਇੱ ਚਿਤਾ ਦੀਨ ਿਾਤਾਕ ਚਨਰ੍ਮਿ ਤੋਿ ਚਨਜ ਸੂਖ੍

.y

ਪਾਜਵੇਮਾਧਵਾਿ ਸਂਭਾਲ਼ ਆਪੁਚਲ਼ਭਾਕ

w

ਆਪੁਚਲ਼ਭਾਕ ਆਰਚਤਸਾਚਿਬਾਬਾ

w

w

ਸੌਖ੍ਯ ਦਾਤਾਰਜੀਵਿਰਣ ਤਜਤਾਿੀ
ਧਯਾਵਾਦਾਸਾਚਵਸਾਵਾ ਭਕਤਾਂ ਚਵਸਾਵਾ ਆਰਚਤਸਾਚਿਬਾਬਾ
ਜਿਦੇਵ ਜਿਦੇਵ ਦੱ ਤਾ ਅਵਦੂਤ ਓਸਾਚਿ ਅਵਦੂਤ
ਜੋਡੁਚਨ ਕਰਤਵ ਿਰਣੀਠੇਚਵਤੋਮਾਧਾ ਜਿਦੇਵ ਜਿਦੇਵ
ਅਵਤਰਸੀਤੂ ਿੇਤਾ ਧਰ੍ਮਾਨ ਤੇ ਗ੍ਿਾਨੀ
ਨਾਸਤੀਕਾਨਾਹੀਤੂ ਿਾਚਵਚਸ ਚਨਜਭਜਨੀ
ਦਾਚਵਚਸਨਾਨਾਿੀਿਾ ਅਸਂਖ੍ਯਰੂਪਾਨੀ

ਹਚਰਸੀ ਦੇਵਾਨ ਿੇਤੂ ਸਂਕਟ ਚਦਨਰਜਨੀ
ਜਿਦੇਵਜਿਦੇਵ ਦੱ ਤਾ ਅਵਧੂਤਾ ਓ ਸਾਿੀ ਅਵਧੂਤਾ
ਜੋਡੁਚਨ ਕਰਤਵ ਿਰਣੀਠੇਚਵਤੋਮਾਧਾ ਜਿਦੇਵ ਜਿਦੇਵ
ਿੱ ਵਨਸਵਰੂਪੀ ਏਕਯਾਦਰ੍ਸ਼੍ਨ ਤਵਾਚਦ ਧਿੇ
ਸਂਸ਼੍ਿ ਚਨਰਸੁਚਨਿਾ ਤਦਵੈਤਾਘਾਿਚਵਿੇ
ਗੋਚਪਿਂਦਾ ਮਂਦਾਤਵਾਂਿੀ ਉੱਦਚਰਿੇ

om

ਜਿਦੇਵ ਜਿਦੇਵ ਦੱ ਤ ਅਵਦੂਤ ਓ ਸਾਿੀ ਅਵਦੂਤ

ou
si

ਦਾਵਾਿਾਚਸਝੂਿਾਪੁਨਰਚਪਨਰਦੇਹੀ

gm

ਭੇਦਤੱ ਤਵਚਹਂਦੂ ਿਵਨਾ ਨ ਿਾਕਾਹੀ

a.
c

ਜੋਡੁਚਨ ਕਰਤਵ ਿਰਣੀ ਠੇਚਵਤੋਮਾਧਾ ਜਿਦੇਵ ਜਿਦੇਵ

ਪਾਹਚਸ ਪਰੇਮਾਨੇ ਨ ਤੂ ਚਹਂਦੁਿਵਨਾਚਹ

.y

ਦਾਚਵਚਸ ਆਤ੍ਮਤਵਾਨੇ ਵਯਾਪਕ ਹਸਾਿੀ

w

ਜਿਦੇਵਜਿਦੇਵ ਦੱ ਤਾ ਅਵਧੂਤਾ ਓ ਸਾਿੀ ਅਵਧੂਤਾ

w

w

ਜੋਡੁਚਨ ਕਰਤਵ ਿਰਣੀਠੇਚਵਤੋਮਾਧਾ ਜਿਦੇਵ ਜਿਦੇਵ
ਦੇਵਸਾਚਿਨਾਧਾ ਤਵਤ੍ਪਦਨਤ ਹਵਾਨੇ
ਪਰਮਾਿਾਮੋਚਹਤ ਜਨਮੋਿਨ ਝੁਚਣਹਵਾਨੇ
ਤਤ੍ਕੁਪਿਾ ਸਕਿਾਨ ਿੇ ਸਂਕਟਚਨਰਸਾਵੇ
ਦੇਚਸ਼੍ਿ ਤਚਰਦੇਤਵਦਸ਼੍
ੁ ਕੁਸ਼੍ਣਾਨੇਗਾਨੇ
ਜਿਦੇਵ ਜਿਦੇਵ ਦੱ ਤਾ ਅਵਦੂਤਾ ਓ ਸਾਚਿ ਅਵਦੂਤ
ਜੋਡੁਚਨ ਕਰਤਵਿਰਚਣ ਠੇਚਵਤੋ ਮਾਧਾ ਜਿਦੇਵ ਜਿਦੇਵ

ਚਸ਼੍ਚਰਚਡ ਮਾਝੇ ਪਂਡਚਰਪੁਰਸਾਚਿਬਾਬਾਰਮਾਵਰ
ਬਾਬਾਰਮਵਰ ਸਾਚਿਬਾਬਾਰਮਵਰ
ਸ਼੍ੁੱ ਦਭਚਕਤਿਂਦਰ ਭਾਗਾ ਭਾਵਪੁਂਡਿੀਕਜਾਗਾ
ਪੁਂਡਿੀਕ ਜਾਗਾ ਭਾਵਪੁਂਡਿੀਕਜਾਗਾ
ਿਹੋਿਾਹੋ ਅਵਘੇ ਜਨ ਕਰੂਬਾਬਾਨ੍ਸੀਵਂਦਨ

ਘਾਿੀਨ ਿੋ ਟਾਂਗਣ ਵਂਦੀਨ ਿਰਣ

ou
si

ਡੋਿਯਾਚਨਪਾਹੀਨਰੂਪਤੁਝੇ

gm

ਪਾਵਮਾਝੇ ਆਈ ਦਾਵਪਾਵਮਾਝੇ ਆਈ

a.
c

ਗਣੂਹ੍ਮਣੇ ਬਾਬਾਸਾਿੀ ਦਾਵਪਾਵਮਾਝੇ ਆਈ

ਪਰੇਮੇ ਆਚਿਂਗਨ ਆਨਂਦੇਪੂਚਜਨ

.y

ਭਾਵੇ ਓਵਾਚਲ਼ਨ ਹ੍ਮਣੇਨਾਮਾ

w

ਤਵਮੇਵ ਮਾਤਾ ਿ ਚਪਤਾ ਤਵਮੇਵ

w

w

ਤਵਮੇਵਬਂਦੁਸ਼੍ਚ ਸਖ੍ਾਤਵਮੇਵ

ਤਵਮੇਵ ਚਵਦਯਾ ਦਰਚਵਣਂ ਤਵਮੇਵ
ਤਵਮੇਵ ਸਰਵਂ ਮਮਦੇਵਦੇਵ
ਕਾਿੇਨ ਵਾਿਾ ਮਨਿੇਂਚਦਰਿੇਰਾਵ
ਬੁੱ ਦਯਾਤ੍ਮਨਾਵਾ ਪਰਕੁਚਤ ਸਵਭਾਵਾਤ
ਕਰੋਚਮ ਿਦਯਤ੍ਸਕਿਂ ਪਰਸ੍ਮੈ
ਨਾਰਾਿਣਾ ਿੇਚਤ ਸਮਰ੍ਪਿਾਮੀ

om

ਸਾਚਿਸੀਵਂਦਨ ਕਰੂਬਾਬਾਨ੍ਸੀਵਂਦਨ

ਅਿਯੁਤਂਕੇਸ਼੍ਵਂ ਰਾਮਨਾਰਾਿਣਂ
ਕੁਸ਼੍ਣਦਾਮੋਦਰਂ ਵਾਸੁਦੇਵਂ ਹਚਰਂ
ਸ਼੍ਰੀਧਰਂ ਮਾਧਵਂ ਗੋਚਪਕਾਵੱ ਿਭਂ
ਜਾਨਕੀਨਾਿਕਂ ਰਾਮਿਂਦਰਂ ਭਜੇ
ਹਰੇਰਾਮ ਹਰੇਰਾਮ ਰਾਮਰਾਮ ਹਰੇ ਹਰੇ
ਹਰੇਕੁਸ਼੍ਣ ਹਰੇਕੁਸ਼੍ਣ ਕੁਸ਼੍ਣ ਕੁਸ਼੍ਣ ਹਰੇ ਹਰੇ||ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਦੇਵਦੱ ਤ

gm

ਿਤਰ ਪੂਰਵੇਸਾਦਯਾੱਸਂਚਤਦੇਵਾ

a.
c

ਪਰਧਮਾਨਯਾਸਨ ਤੇਹਨਾਕਂ ਮਚਹਮਾਨ: ਸਿਂਤ

om

ਹਚਰ: ਓਂ ਿਜਗੇਨ ਿਜਗ ਮਿਜਂਤ ਦੇਵਾਸਤਾਚਨਧਰ੍ਮਾਚਣ

ou
si

ਓਂ ਰਾਜਾਚਧਰਾਜਾਿ ਪਸਹਯਸਾਚਹਨੇ
ਨਮੋਵਿਂ ਵੈ ਸ਼੍ਰਵਣਾਿ ਕੁਰ੍ਮਹੇ

.y

ਸਮੇਕਾਮਾਨ ਕਾਮਕਾਮਾਿ ਮਹਯਂ

w

ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵੈਸ਼੍ਰਵਣੋ ਦਦਾਤੁ

w

w

ਕੁਬੇਰਾਿ ਵੈਸ਼੍ਰਵਣਾਿਾ ਮਹਾਰਾਜਾਿਨਮ:
ਓਂ ਸਵਸਤੀ ਸਾਮਰਾਜਯਂ ਭੋਜਯਂ
ਸਵਾਰਾਜਯਂ ਵੈਰਾਜਯਂ ਪਾਰਮੇਸ਼੍੍ਯਂਰਾਜਯਂ
ਮਹਾਰਾਜਯ ਮਾਚਧਪਤਯਮਿਂ ਸਮਂਤਪਰਯਾ
ਈਸ਼੍ਯਾ ੱੱਸਾਰਵਭੌਮ ੱੱਸਾਰਵਾ ਿੁਸ਼੍ਾਨ
ਤਾਦਾਪਦਾਰਦਾਤ ਪੁਚਧਵਯੈਸਮੁਦਰ ਪਰਯਾਂਤਾਿਾ
ਏਕਰਾੱਚਲ਼ਚਤ ਤਦਪਯੇਸ਼੍ ਸ਼੍ਿੋ ਕੋਚਬਗੀਤੋ ਮਰੁਤ:

ਪਚਰਵੇਸ਼੍੍ੋਰੋ ਮਰੁੱ ਤ ਸਯਾਵਸਨ ਗੁਹੇ
ਆਚਵਕ੍ਚਸ਼੍ਤਸਯਕਾਮ ਪਰੇਰ ਚਵਸ਼੍ਵੇਦੇਵਾਸਭਾਸਦ ਇਚਤ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਿਣਵਾਸੁਦਵ
ੇ ਸੱ ਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦਗਰ
ੁ ੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਾਰਾਜ ਚਕ ਜੈ
ਅਨਂਤਾ ਤੁਿਾਤੇ ਕਸੇਰੇ ਸਤਵਾਵੇ
ਅਨਂਤਾਤੁਿਾਤੇ ਕਸੇਰੇ ਨਮਾਵੇ
ਅਨਂਤਾ ਮੁਖ੍ਾਿਾ ਚਸ਼੍ਣੇ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਗਾਤਾ

ou
si

ਤਰਾਵੇਜਗਾ ਤਾਰੁਨੀ ਮਾਿਤਾਤਾ

a.
c

ਉਰਾਵੇ ਤਰੀਭਚਕਤ ਸਾਠੀ ਸਵਭਾਵੇ

gm

ਸ੍ਮਰਾਵੇ ਮਨੀਤਵਤ੍ਪਦਾ ਚਨਤਯਭਾਵੇ

om

ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍੍ਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਚਿਨਾਧ

ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍੍ਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾ

.y

ਵਸੇਜੋ ਸਦਾ ਦਾਵਿਾ ਸਂਤਿੀਿਾ

w

ਚਦਸੇ ਆਜਗਯ ਿੋ ਕਾਪਰੀ ਜੋਜਨਾਿਾ

w

w

ਪਰੀ ਅਂਤਰੀਜਗਯਾਨ ਕੈਵਿਯ ਦਾਤਾ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍੍ਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾ
ਭਰਾਿਾਧਿਾ ਜਨ੍ਮਹਾ ਮਾਨਵਾਿਾ
ਨਰਾਸਾਰ੍ਧਕਾ ਸਾਧਨੀਭੂਤਸਾਿਾ
ਧਰੂਸਾਿੀ ਪਰੇਮਾ ਗਲ਼ਾਿਾਅਹਂਤਾ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍੍ਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਚਿਨਾਧਾ
ਧਰਾਵੇ ਕਰੀਸਾਨ ਅਲ੍ਪਜਗਯਬਾਿਾ

ਕਰਾਵੇ ਅਹ੍ਮਾਧਨਯ ਿੁਂਭੋਚਨਗਾਿਾ
ਮੁਖ੍ੀਘਾਿ ਪਰੇਮੇਖ੍ਰਾਗਰਾਸ ਅਤਾ
ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍੍ਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਚਿਨਾਧਾ
ਸੁਰਾਦੀਕ ਜਯਾਂਿਯਾ ਪਦਾ ਵਂਚਦਤਾਤੀ
ਸੁਕਾਦੀਕ ਜਾਤੇ ਸਮਾਨਤਵਦੇਤੀ
ਪਰਿਾਗਾਚਦਤੀਰ੍ਧੇ ਪਦੀ ਨਮਰਹੋਤਾ

ou
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ਕਰੀਰਾਸਕਰੀਡਾ ਸਵੇ ਕੁਸ਼੍ਣਨਾਧਾ

a.
c

ਸਦਾਰਂਗਿੀ ਚਿਤ੍ਸਵਰੂਪੀ ਚਮਲ਼ਾਿੀ

gm

ਤੁਝਯਾ ਜਯਾਪਦਾ ਪਾਹਤਾ ਗੋਪਬਾਿੀ

om

ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍੍ਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਚਿਨਾਧਾ

ਤੁਿਾਮਾਗਤੋ ਮਾਗਣੇ ਏਕਦਯਾਵੇ

.y

ਕਰਾਜੋਚਡਤੋ ਦੀਨ ਅਤਯਂਤ ਭਾਵੇ

w

ਭਵੀਮੋਹਨੀਰਾਜ ਹਾਤਾਚਰ ਆਤਾ

w

w

ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਸਾਸ਼੍੍ਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਚਿਨਾਧਾ
ਐਸਾ ਿੇਈਬਾ! ਸਾਚਿ ਚਦਗਂਬਰਾ
ਅਕ੍ਸ਼੍ਿਰੂਪ ਅਵਤਾਰਾ | ਸਰਵਚਹਵਯਾਪਕ ਤੂ
ਸ਼੍ੁਤੁਸਾਰਾ ਅਨਸੂਿਾਚਤਰਕੁਮਾਰਾ(ਬਾਬਾਿੇ) ਮਹਾਰਾਜੇ ਈਬਾ
ਕਾਸ਼੍ੀਸਨਾਨ ਜਪ ਪਰਚਤਚਦਵਸੀ ਕੋਲ਼ਾਪੁਰਚਭਕ੍ਸ਼੍ੇਸੀ
ਚਨਰ੍ਮਿਨਚਦ ਤੁਂਗਾ ਜਿਪਰਾਸੀ ਚਨਦਰਾਮਾਹੁਰਦੇਸ਼੍ੀ ਈਸਾ ਿੇ ਿੀਬਾ
ਝੇਲ਼ੀਿੋਂ ਬਤਸੇ ਵਾਮਕਰੀ ਚਤਰਸ਼੍ੂਿ ਢਮਰੂਧਾਚਰ

ਭਕਤਾਵਰਦਸਦਾ ਸੁਖ੍ਕਾਰੀਦੇਸ਼੍ੀਿ ਮੁਕਤੀਿਾਰੀ ਈਸਾ ਿੇ ਿੀਬਾ
ਪਾਚਿਪਾਦੁਕਾ ਜਪਮਾਿਾ ਕਮਂਡਿੂਮੁਗਿਾਿਾ
ਧਾਰਣਕਚਰਸ਼੍ੀਬਾ ਨਾਗਜਟਾਮੁਕੁਟ ਸ਼੍ੋਭਤੋਮਾਧਾ ਈਸਾ ਿੇ ਿੀਬਾ
ਤਤ੍ਪਰ ਤੁਝਯਾਿਾ ਜੇਧਯਾਨੀ ਅਕ੍ਸ਼੍ਿਤਵਾਂਿੇਸਦਵੀ
ਿਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਸਕਰੀ ਚਦਨਰਜਨੀ ਰਕ੍ਸ਼੍ਚਸਸਂਕਟ ਵਾਰੁਚਨ ਈਸਾ ਿੇ ਿੀਬਾ
ਿਾਪਚਰਧਯਾਨ ਤੁਝੇ ਗੁਰੁਰਾਿਾ ਦੁਸ਼੍ਯ ਕਰੀਨਿਨਾਿਾ ਪੂਰ੍ਣਾਨਂਦ ਸੁਖ੍ੇਹੀਕਾਿਾ
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ਸਾਚਿ ਚਦਗਂਬਰ ਅਕ੍ਸ਼੍ਿ ਰੂਪ ਅਵਤਾਰਾ
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ਿਾਚਵਚਸਹਚਰ ਗੁਣਗਾਿਾ ਈਸਾ ਿੇ ਿੀਬਾ
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ਸਦਾਸਤ੍ਸਵਰੂਪਂ ਚਿਦਾਨਂਦਕਂਦਂ
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ਸਰਵਚਹਵਯਾਪਕ ਤੂ ਸ਼੍ੁਚਤਸਾਰਾ ਅਨਸੂਿਾਚਤਰਕੁਮਾਰਾ(ਬਾਬਾਿੇ) ਮਹਾਰਾਜੇ ਈਬਾ
ਸਵਭਕਤੇੇੱਿਿਾ ਮਾਨੁਸ਼੍ਂ ਦਰ੍ਸ਼੍ਿਂਤਂ
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ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁਂ ਸਾਚਿਨਾਧਂ
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ਭਵਧਵਾਂਤ ਚਵਧਵਂਸ ਮਾਰਤਾਂਡਮੀਡਯਂ

w

w

ਮਨੋਵਾਗਤੀਤਂ ਮੁਚਨਰ ਧਯਾਨ ਗਮਯਂ
ਜਗਦਵਯਾਪਕਂ ਚਨਰ੍ਮਿਂ ਚਨਰਗੁਣਂਤਾਂਵ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁਂ ਸਾਚਿਨਾਧਂ
ਭਵਾਂਭੋਚਦ ਮਗਨਾਰ੍ਚਧ ਤਾਨਾਂ ਜਨਾਨਾਂ
ਸਵਪਾਦਾਚਸ਼੍ਰਤਾਨਾਂ ਸਵਭਚਕਤ ਚਪਰਿਾਣਾਂ
ਸਮੁੱ ਦਾਰਣਾਰ੍ਧਂ ਕਿੌ ਸਂਭਵਂਤਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁਂ ਸਾਚਿਨਾਧਂ

ਸਦਾਚਨਂਬਵੁਕ੍ਸ਼੍ਾਚਧਕਂ ਸਾਧਿਂਤਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁਂ ਸਾਚਿਨਾਧਂ
ਸਦਾਕਲ੍ਪਵੁਕ੍ਸ਼੍ਸਯ ਤਸਯਾਚਧਮੂਿੇ
ਭਵਦ੍ਭਾਵਬੁੱ ਦਯਾ ਸਪਰਯਾਚਦਸੇਵਾਂ
ਨੁਣਾਂਕੁਰਵਤਾਂਭੁਚਕਤ-ਮੁਚਕਤ ਪਰਦਂਤਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁਂ ਸਾਚਿਨਾਧਂ
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ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁਂ ਸਾਚਿਨਾਧਂ

gm

ਅਹਂਭਾਵਹੀਨਂ ਪਰਸੰਨਾਤ੍ਮਭਾਵਂ
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ਸਮਾ ਚਵਸ਼੍ਕੁਤੇਸ਼੍ਾਨ ਭਾਸਵਤ੍ਪਭਾਵਂ
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ਅਨੇਕਾ ਸ਼੍ੁਤਾ ਤਰ੍ਕਯਿੀਿਾ ਚਵਿਾਸੈ:

ਸਤਾਂਚਵਸ਼੍ਰਮਾਰਾਮਮੇਵਾਚਭਰਾਮਂ

.y

ਸਦਾਸੱ ਜਨੈ ਸਂਸਤ
ਤੁ ਂ ਸੰ ਨਮਦ੍ਚਭ:

w

ਜਨਾਮੋਦਦਂ ਭਕਤ ਭਦਰ ਪਰਦਂਤਂ
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ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁਂ ਸਾਚਿਨਾਧਂ
ਅਜਨ੍ਮਾਦਯਮੇਕਂ ਪਰਂਬਰਹ੍ਮ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਾਤ
ਸਵਿਂ ਸਂਭਵਂ ਰਾਮਮੇਵਾਨਤੀਰ੍ਣਂ
ਭਵੱ ਦਰ੍ਸ਼੍ਨਾਤ੍ਸਂਪੁਨੀਤ: ਪਰਭੋਹਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁਂ ਸਾਚਿਨਾਧਂ
ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਸ਼੍ ਕੁਪਾਚਨਦੇ ਚਖ੍ਿਨੁਣਾਂ ਸਰਵਾਰ੍ਧਚਸੱ ਚਦਪਰਦ
ਿੁਸ਼੍ਮਤ੍ਪਾਦਰਜ:ਪਰਭਾਵਮਤੁਿਂ ਧਾਤਾਚਪਵਕਤਾਅਕ੍ਸ਼੍ਮ:

ਸਦ੍ਭਕਤਯਾੱਸ਼੍ਰਣਂ ਕੁਤਾਂਜਚਿਪੁਟ: ਸਂਪਰਾਚਪਤਤੋ ਸ੍ਚਮਨ ਪਰਭੋ
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸਾਚਿਪਰੇਸ਼੍ ਪਾਦ ਕਮਿਾਨਾੱਿਰਣਯਂਮਮ
ਸਾਚਿਰੂਪ ਧਰਰਾਘੋੇੱਤਮਂ
ਭਕਤਕਾਮ ਚਵਬੁਧ ਦੁਮਂਪਰਭੁਂ
ਮਾਿਿੋਪਹਤ ਚਿੱ ਤ ਸ਼੍ੁੱ ਦਿੇ
ਚਿਂਤਿਾਮਯਹੇ ੱੰਮਹਚਰਨਸ਼੍ਂ ਮੁਦਾ
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ਸ਼੍ਰਤ੍ਸੁਧਾਂਸ਼੍ੁ ਪਰਚਤਮਂਪਰਕਾਸ਼੍ਂ
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ਸਵੱ ਿਾਿਿਾਤਾਪ ਮਪਾਕਰੋਤੁ
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ਤਵਦੀਿਪਾਦਾਬ੍ਜ ਸਮਾਚਸ਼੍ਰਤਾਨਾਂ
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ਕੁਪਾਤਪਪਰਤਂਵਸਾਚਿਨਾਧ

ਉਪਾਸਨਾਦੈਵਤ ਸਾਚਿਨਾਧ
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ਸ੍ਮਵੈਰ੍ਮ ਿੋਪਾਸਚਨ ਨਾਸਤੁਵਂਤਂ
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ਰਮੇਨ੍ਮਨੋਮੇ ਤਵਪਾਦਿੁਗ੍ਮੇ

w

w

ਭੁਂਗੋ ਿਦਾਬ੍ਜੇ ਮਕਰਂਦਿੁਬ੍ਧ:
ਅਨੇਕਜਨ੍ਮਾਰ੍ਚਜਤਪਾਪ ਸਂਕ੍ਸ਼੍ਿੋ
ਭਵੇਦ੍ਭਵਤ੍ਪਾਦ ਸਰੋਜ ਦਰ੍ਸ਼੍ਨਾਤ
ਕ੍ਸ਼੍ਮਸਵ ਸਰਵਾਨਪਰਾਧ ਪੁਂਜਕਾਨ
ਪਰਸੀਦ ਸਾਚਿਸ਼੍ ਸਦਗਰ
ੁ ੋਦਿਾਚਨਧੇ
ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧ ਿਰਣਾਮੁਤਪੂਰ੍ਣਚਿੱ ਤਾ
ਤਤ੍ਪਾਦ ਸੇਵਨਰਤਾ ੱੱਸਤ ਤਂਿ ਭਕਤਯਾ

ਸਂਸਾਰ ਜਨਯਦੁਚਰਤੌਘ ਚਵਚਨਰਗ ਤਾਸਤੇ
ਕੈਵਿਯ ਧਾਮ ਪਰਮਂ ਸਮਵਾਪਨੁਵਂਚਤ
ਸਤੋਤਰਮੇ ਤਤ੍ਪਠੇਦ੍ਭਕਤਯਾ ਿੋੋੰਨਰਸਤਨ੍ਮਨਾਸਦਾ
ਸਦਗੁਰੋ: ਸਾਚਿਨਾਧਸਯਕੁਪਾਪਾਤਰਂ ਭਵੇਦ੍ਭਵਂ
ਕਰਿਰਣਕੁਤਂ ਵਾੱਕਾਿਜਂਕਰ੍ਮਜਂਵਾ
ਸ਼੍ਰਵਣਨਿਨਜਂਵਾਮਾਨਸਂਵਾ ਪਰਾਧਂ

a.
c

ਜਿਜਿਕਰੁਣਾਦ੍ਭੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਭੋਸਾਚਿਨਾਧ
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ਚਵਚਦਤਮਚਵਚਦਤਂ ਵਾਸਰਵੇਮੇਤਤ੍ਕ੍ਸ਼੍ਮਸਵ
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ਸ਼੍ਰੀ ਸੱ ਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦਗਰ
ੁ ੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਰਾਜ ਚਕ ਜੈ
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ਰਾਜਾਚਧਰਾਜ ਿੋਚਗਰਾਜ ਪਰਬਰਹ੍ਮ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾਮਹਰਾਜ
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ਸ਼੍ਰੀ ਸੱ ਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦਗਰ
ੁ ੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਰਾਜ ਚਕ ਜੈ

