
ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦਗਰੁੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਰਾਜ ਕੀ ਜੈ. 
ਆਰਚਿ ਸਾਚਿਬਾਬਾ ਸੌਖ੍ਯ ਦਾਿਾਰ ਜੀਵ 
ਿਰਣ ਰਜਿਾਲੀ ਦਯਾਵਾ ਦਾਸਾਚਵਸਾਵਾ 
ਭਕਤਾਚਵਸਾਵਾ ਆਰਚਿਸਾਚਿਬਾਬਾ 
ਜਾਲ਼ੁਚਨਿ ਅਨਂਗ ਸਸਵਰੂਚਿਰਾਹੇਦਂਗ 
ਮੁਮੂਕ੍ਸ਼੍ ਜਨਦਾਚਵ ਚਨਜਡੋਲ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਰਂਗ 
ਡੋਲ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਰਂਗ ਆਰਚਿਸਾਚਿਬਾਬਾ 
ਜਿਮਚਨ ਜੈਸਾਭਾਵ ਿਿ ਿੈਸਾ ਅਨੁਭਵ 
ਦਾਚਵਚਸ ਦਿਾਘਨਾ ਐਚਸ ਿੁਝੀਚਹਮਾਵ 
ਿੁਝੀਚਹਮਾਵਾ ਆਰਚਿਸਾਚਿਬਾਬਾ 
ਿੁਮਿੇਨਾਮ ਦਯਾਿਾ ਹਰੇ ਸਂਸ੍ਕਕ੍ੜੁਚਿ ਵਯਧਾ 
ਅਗਾਧਿਵਕਰਚਣ ਮਾਰਗ ਦਾਚਵਚਸ ਅਨਾਧਾ 
ਦਾਚਵਚਸ ਅਨਾਧਾ ਆਰਚਿ ਸਾਚਿਬਾਬਾ 
ਕਚਲਿਚੁਗ ਅਵਿਾਰਾ ਸਦਗੁਣ ਿਰਬਰਹ੍ਮਾ ਸਾਿਾਰ 
ਅਵਿੀਰ੍ਣ ਝੂਲਾਸੇ ਸਵਾਮੀ ਦੱਿ ਚਦਗਂਬਰ 
ਦੱਿ ਚਦਗਂਬਰ ਆਰਚਿ ਸਾਚਿਬਾਬਾ 
ਆਠਾਚਦਵਸਾ ਗੁਰੁਵਾਰੀ ਭਕਤ ਕਰੀਚਿਵਾਰੀ 
ਿਰਭੁਿਦ ਿਹਾਵਿਾ ਭਵਭਿ ਚਨਵਾਰੀ 
ਭਿਚਨਵਾਰੀ ਆਰਚਿ ਸਾਚਿਬਾਬਾ 
ਮਾਝਾਚਨਜ ਦਰਵਯਠੇਵ ਿਵ ਿਰਣਰਜਸੇਵਾ 
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ਮਾਗਣੇ ਹੇਚਿ ਆਿਾ ਿੁਹ੍ਮਾ ਦੇਵਾਚਦਦੇਵਾ 
ਦੇਵਾਚਦਦੇਵ ਆਰਚਿਸਾਚਿਬਾਬਾ 
ਇੱਚਿਿਾ ਦੀਨਿਾਿਕ ਚਨਰ੍ਮਲ ਿੋਿਚਨਜਸੂਖ੍ 
ਿਾਜਵੇ ਮਾਧਵਾਿਾ ਸਂਭਾਲ਼ ਅਿਚੂਲ਼ਬਾਕ 
ਅਿੂਚਲ਼ਬਾਕ ਆਰਚਿਸਾਚਿਬਾਬਾ 
ਸੌਖ੍ਯਦਾਿਾਰ ਜੀਵਾ ਿਰਣ ਰਜਿਾਲ਼ੀ ਦਯਾਵਾਦਾਸਾ 
ਚਵਸਾਵਾ ਭਕਤਾਚਵਸਾਵਾ ਆਰਚਿ ਸਾਚਿਬਾਬਾ 
੨. ਅਭਂਗ 
ਚਸ਼੍ਚਰਚਡ ਮਾਝੇ ਿਡਂਰੀਿੁਰ ਸਾਚਿਬਾਬਾਰਮਾਵਰ 
ਬਾਬਾਰਮਾਵਰ  ਸਾਚਿਬਾਬਾਰਮਾਵਰ 
ਸ਼੍ੁੱ ਦਭਚਕਤ ਿਂਦਰਭਾਗਾ  ਭਾਵਿੁਂਡਲੀਕਜਾਗਾ 
ਿੁਂਡਲੀਕ ਜਾਗਾ  ਭਾਵਿੁਂਡਲੀਕਜਾਗਾ 
ਿਾਹੋ ਿਾਹੋ ਅਵਘੇਜਨ| ਕਰੂਬਾਬਾਨ੍ਸੀ ਵਂਦਨ 
ਸਾਚਿਸੀ ਵਂਦਨ| ਕਰੂਬਾਬਾਨ੍ਸੀ ਵਂਦਨ|| 
ਗਣੂਹ੍ਮਣੇ ਬਾਬਾਸਾਚਿ| ਦਾਵਿਾਵ ਮਾਝੇ ਆਿੀ 
ਿਾਵਮਾਝੇ ਆਿੀ ਦਾਵਿਾਵ ਮਾਝੇਿਾ ਈ 
੩. ਨਮਨ ਂ
ਘਾਲੀਨ ਲੋਟਾਂਗਣ,ਵਂਦੀਨ ਿਰਣ 
ਡੋਲਯਾਨੀ ਿਾਹੀਨ ਰੂਿਿੁਝੇ| 
ਿਰੇਮੇ ਆਚਲਂਗਨ,ਆਨਂਦੇ ਿੂਚਜਨ 

www.yo
us

igm
a.c

om



ਭਾਵੇ ਓਵਾਲ਼ੀਨ ਹ੍ਮਣੇ ਨਾਮਾ|| 
ਿਵਮੇਵ ਮਾਿਾ ਿ ਚਿਿਾ ਿਵਮੇਵ 
ਿਵਮੇਵ ਬਂਧੁਸ਼੍ਚ ਸਖ੍ਾ ਿਵਮੇਵ 
ਿਵਮੇਵ ਚਵਦਯਾ ਦਰਚਵਣਂ ਿਵਮੇਵ 
ਿਵਮੇਵ ਸਰਵਂ ਮਮਦੇਵਦੇਵ 
ਕਾਿੇਨ ਵਾਿਾ ਮਨਸੇਂਚਦਰਿੈਰਵਾ 
ਬੁੱ ਧਯਾਤ੍ਮਨਾਵਾ ਿਰਕ੍ੜੁਿੇ ਸਵਭਾਵਾਿ 
ਕਰੋਚਮ ਿਦਯਤ੍ਸਕਲਂ ਿਰਸ੍ਕਮ ੈ
ਨਾਰਾਿਣਾਿਚੇਿ ਸਮਰ੍ਿਿਾਮੀ 
ਅਿਯੁਿਂਕੇਸ਼੍ਵਂ ਰਾਮਨਾਰਾਿਣਂ 
ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਦਾਮੋਦਰਂ ਵਾਸੁਦੇਵਂ ਹਚਰ ਂ
ਸ਼੍ਰੀਧਰਂ ਮਾਧਵਂ ਗੋਚਿਕਾਵੱਲਭ ਂ
ਜਾਨਕੀਨਾਿਕਂ ਰਾਮਿਂਦਰਂ ਭਜੇ 
੪. ਨਾਮ ਸ੍ਕਮਰਣ ਂ
ਹਰੇਰਾਮ ਹਰੇਰਾਮ ਰਾਮਰਾਮ ਹਰ ੇਹਰ ੇ
ਹਰੇਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣ ਹਰਕੇ੍ੜੁਸ਼੍ਣ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣ ਕ੍ੜਸ਼ੁ੍ਣ ਹਰੇ ਹਰੇ ||ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਦੇਵਦੱਿ 
੫. ਨਮਸ੍ਕਕਾਰਾਸ਼੍ਟਕ ਂ
ਅਨਂਿਾ ਿੁਲਾਿੇ ਕਸਰੇੇ ਸਤਵਾਵ ੇ
ਅਨਂਿਾ ਿੁਲਾਿੇ ਕਸਰੇੇ ਨਮਾਵ ੇ
ਅਨਂਿਾਮਖੁ੍ਾਿਾ ਚਸ਼੍ਣ ੇਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਗਾਿ 
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ਨਮਸ੍ਕਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾ 
ਸ੍ਕਮਰਾਵੇਮਨੀਿਵਤ੍ਿਦਾ ਚਨਿਯਭਾਵੇ 
ਉਰਾਵੇਿਰੀ ਭਚਕਤਸਾਠੀ ਸਵਭਾਵੇ 
ਿਰਾਵੇ ਜਗਾ ਿਾਰੁਨੀਮਾਿਾ ਿਾਿਾ 
ਨਮਸ੍ਕਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾ 
ਵਸ ੇਜੋਸਦਾ ਦਾਵਿਾ ਸਂਿਲੀਲਾ 
ਚਦਸੇ ਆਗ੍ਯ ਲੋਕਾ ਿਰੀ ਜੋਜਨਾਲਾ 
ਿਰੀ ਅਂਿਰੀ ਗ੍ਯਾਨਕੈਵਲਯ ਦਾਿਾ 
ਨਮਸ੍ਕਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾ 
ਭਰਾਲਧਲਾ ਜਨ੍ਮਹਾ ਮਾਨ ਵਾਿਾ 
ਨਰਾਸਾਰ੍ਧਕਾ ਸਾਧਨੀਭੂਿ ਸਾਿਾ 
ਧਰੂਸਾਚਿ ਿਰੇਮਾ ਗਲ਼ਾਿਾ ਅਹਂਿਾ 
ਨਮਸ੍ਕਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾ 
ਧਰਾਵੇ ਕਰੀਸਾਨ ਅਲ੍ਿਗ੍ਯ ਬਾਲਾ 
ਕਰਾਵੇ ਅਹ੍ਮਾਧਨਯਿੁਂਭੋਚਨਗਾਲਾ 
ਮੁਖ੍ੀਘਾਲ ਿਰੇਮੇਖ੍ਰਾਗਰਾਸ ਅਿਾ 
ਨਮਸ੍ਕਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾ 
ਸੁਰਾ ਦੀਕ ਜਯਾਂਿਯਾ ਿਦਾਵਚਂਦਿਾਚਿ 
ਸ਼੍ੁਕਾਦੀਕ ਜਾਿੇ ਸਮਾਨਿਵਦੇਿੀ 
ਿਰਿਾਗਾਚਦ ਿੀਰ੍ਧੇ ਿਦੀਨਮਰਹੋਿਾ 
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ਨਮਸ੍ਕਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾ 
ਿੁਝਯਾਜਯਾਿਦਾ ਿਾਹਿਾ ਗੋਿਬਾਲੀ 
ਸਦਾਰਂਗਲੀ ਚਿਤ੍ਸਵਰੂਿੀ ਚਮਲ਼ਾਲੀ 
ਕਰੀਰਾਸਕਰੀਡਾ ਸਵ ੇਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਨਾਧਾ 
ਨਮਸ੍ਕਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾ 
ਿੁਲਾਮਾਗਿੋ ਮਾਗਣ ੇਏਕਧਯਾਵ ੇ
ਕਰਾਜੋਚਡਿੋ ਦੀਨ ਅਿਯਂਿ ਭਾਵੇ 
ਭਵੀਮੋਹਨੀਰਾਜ ਹਾਿਾਚਰ ਆਿਾ 
ਨਮਸ੍ਕਕਾਰ ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾ 
੬. ਿਰਾਰਥਨ 
ਐਸਾ ਿ ੇਈਬਾ! ਸਾਚਿ ਚਦਗਂਬਰਾ 
ਅਕ੍ਸ਼੍ਿਰਿੂ ਅਵਿਾਰਾ | ਸਰਵਚਹ ਵਯਾਿਕ ਿ ੂ
ਸ਼੍ੁਚਿਸਾਰਾ, ਅਨਸੂਿਾਚਿਰਕੁਮਾਰਾ(ਬਾਬਾਿ)ੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਈਬਾ 
ਕਾਸ਼੍ੀਸਾ੍ਨ ਜਿ ਿਰਚਿਚਦਵਸੀ ਕਲੋਹਾਿਰੁ ਚਭਕ੍ਸ਼੍ੇਸੀ ਚਨਰ੍ਮਲ ਨਚਦ ਿੁਂਗਾ 
ਜਲਿਰਾਸੀ, ਚਨਦਰਾਮਾਹੁਰਦੇਸ਼੍ੀ ਐਸਾ ਿੇ ਿੀਬਾ 
ਝੋਲ਼ੀਲੋਂਬਿਸੇ ਵਾਮਕਰੀ ਚਿਰਸ਼੍ੂਲ ਢਮਰਧੂਾਚਰ 
ਭਕਤਾਵਰਦਸਦਾ ਸਖੁ੍ਕਾਰੀ, ਦੇਸ਼੍ੀਲ ਮੁਕਤੀਿਾਰੀ ਐਸਾ ਿੇ ਿੀਬਾ 
ਿਾਚਿਿਾਦਕੁਾ ਜਿਮਾਲਾ ਕਮਂਡਲੂਮ੍ੜੁਗਿਾਲਾ 
ਧਾਰਣ ਕਚਰਸ਼੍ੀਬਾ ਨਾਗਜਟਾ, ਮੁਕੁਟ ਸ਼੍ਭੋਿੋਮਾਥਾ ਐਸਾ ਿੇ ਿੀਬਾ 
ਿਤ੍ਿਰ ਿੁਝਯਾਿਾ ਜੇਧਯਾਨੀ ਅਕ੍ਸ਼੍ਿਿਵਾਂਿੇਸਦਨੀ 
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ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਸਕਰੀ ਚਦਨਰਜਨੀ, ਰਕ੍ਸ਼੍ਚਸਸਂਕਟ ਵਾਰੁਚਨ ਐਸਾ ਿੇ ਿੀਬਾ 
ਿਾਿਚਰਧਯਾਨ ਿੁਝੇ ਗੁਰੁਰਾਿਾ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਯਕਰੀ ਨਿਨਾਿਾ 
ਿੂਰ੍ਣਾਨਂਦ ਸੁਖ੍ੇ ਹੀਕਾਿਾ, ਲਾਚਵਚਸਹਚਰ ਗੁਣਗਾਿਾ 
ਐਸਾ ਿੇ ਿੀਬਾ ਸਾਚਿ ਚਦਗਂਬਰ ਅਕ੍ਸ਼੍ਿ ਰੂਿ ਅਵਿਾਰਾ 
ਸਰਵਚਹਵਯਾਿਕ ਿ,ੂ ਸ਼੍ੁਚਿਸਾਰਾ ਅਨਸਿੂਾਚਿਰ ਕੁਮਾਰਾ(ਬਾਬਾਿ)ੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਈਬਾ 
੭. ਸਾਚਿ ਮਚਹਮਾ ਸਤਿੋਰਂ 
ਸਦਾਸਤ੍ਸਵਰੂਿਂ ਚਿਦਾਨਂਦਕਂਦਂ 
ਜਗਤ੍ਸਂਭਵਸ੍ਕਧਾਨ ਸਂਹਾਰ ਹੇਿੁ ਂ
ਸਵਭਕਤੇੇੱਿਿਾ ਮਾਨੁਸ਼੍ਂ ਦਰ੍ਸ਼੍ਿਂਿ ਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁ ਂਸਾਚਿਨਾਥ ਂ
ਭਵਧਵਾਂਿ ਚਵਧਵਂਸ ਮਾਰਤਾਂਡਮੀਡਯ ਂ
ਮਨੋਵਾਗਿੀਿਂ ਮੁਚਨਰ ਧਯਾਨ ਗਮਯਂ 
ਜਗਦਵਯਾਿਕਂ ਚਨਰ੍ਮਲਂ ਚਨਰਗੁਣਂ ਿਵਾਂ 
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁ ਂਸਾਚਿਨਾਥ ਂ
ਭਵਾਂਭੋਚਦ ਮਗ੍ਾਰ੍ਚਧਿਾਨਾਂ ਜਨਾਨਾਂ 
ਸਵਿਾਦਾਚਸ਼੍ਰਿਾਨਾਂ ਸਵਭਚਕਤ ਚਿਰਿਾਣਾਂ 
ਸਮੁੱ ਦਾਰਣਾਰ੍ਧਂ ਕਲੌ ਸਂਭਵਂਿਂ 
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁ ਂਸਾਚਿਨਾਥ ਂ
ਸਦਾਚਨਂਬ ਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼੍ਸਯਮੁਲਾਚਧ ਵਾਸਾਿ 
ਸੁਧਾਸਰਾਚਵਣਂ ਚਿਕਤ ਮਿਯ ਚਿਰਿਂਿ ਂ
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ਿਰੁਂ ਕਲ੍ਿ ਵ੍ੜਕੁ੍ਸ਼੍ਾਚਧਕਂ ਸਾਧਿਂਿ ਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁ ਂਸਾਚਿਨਾਥ ਂ
ਸਦਾਕਲ੍ਿ ਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼੍ਸਯ ਿਸਯਾਚਧਮੂਲੇ 
ਭਵਦ੍ਭਾਵਬੱੁਧਯਾ ਸਿਰਯਾਚਦਸੇਵਾਂ 
ਨ੍ੜੁਣਾਂ ਕੁਰਵਿਾਂ ਭੁਚਕਤ-ਮੁਚਕਤ ਿਰਦਂਿ ਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁ ਂਸਾਚਿਨਾਥ ਂ
ਅਨੇਕਾ ਸ਼੍ੜੁਿਾ ਿਰ੍ਕਯ ਲੀਲਾ ਚਵਲਾਸੈ: 
ਸਮਾ ਚਵਸ਼੍ਕ੍ੜੁਿੇਸ਼੍ਾਨ ਭਾਸਵਿ੍ਿਭਾਵ ਂ
ਅਹਂਭਾਵਹੀਨਂ ਿਰਸੰਨਾਤ੍ਮਭਾਵ ਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁ ਂਸਾਚਿਨਾਥ ਂ
ਸਿਾਂ ਚਵਸ਼੍ਰਮਾਰਾਮ ਮੇਵਾਚਭਰਾਮ ਂ
ਸਦਾਸੱਜਨੈ ਸਂਸਤੁਿਂ ਸੰਨਮਦ੍ਚਭ: 
ਜਨਾਮੋਦਦਂ ਭਕਤ ਭਦਰ ਿਰਦਂਿ ਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁ ਂਸਾਚਿਨਾਥ ਂ
ਅਜਨ੍ਮਾਦਯਮੇਕਂ ਿਰਂਬਰਹ੍ਮ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਾਿ 
ਸਵਿਂ ਸਂਭਵਂ ਰਾਮਮੇਵਾਵਿੀਰ੍ਣ ਂ
ਭਵੱਦਰ੍ਸ਼੍ਨਾਤ੍ਸਂਿੁਨੀਿ: ਿਰਭੋਹ ਂ
ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰਂ ਸਦਗੁਰੁ ਂਸਾਚਿਨਾਥ ਂ
ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਸ਼੍ ਕ੍ੜੁਿਾਚਨਧੇ ਚਖ੍ਲਨ੍ੜੁਣਾਂ ਸਰਵਾਰ੍ਧਚਸੱਚਦਿਰਦ 
ਿੁਸ਼੍ਮਤ੍ਿਾਦਰਜ: ਿਰਭਾਵਮਿੁਲਂ ਧਾਿਾਚਿਵਕਤਾਕ੍ਸ਼੍ਮ: 
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ਸਦ੍ਭਕਤਯਾੱਸ਼੍ਰਣਂ ਕ੍ੜੁਿਾਂਜਚਲਿੁਟ: ਸਂਿਰਾਚਿਤਿੋਸ੍ਕਚਮਨ ਿਰਭੋ 
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸਾਚਿਿਰੇਸ਼੍ ਿਾਦ ਕਮਲਾਨ ਨਾਨਯੱਿਰਣਯਂਮਮ 
ਸਾਚਿਰਿੂਧਰ ਰਾਘਵੋੇੱਿਮਂ 
ਭਕਤਕਾਮ ਚਵਬੁਧ ਦਮੁ ਂਿਰਭੁਂ 
ਮਾਿਿੋਿਹਿ ਚਿੱਿ ਸ਼੍ੁੱ ਧਿੇ 
ਚਿਂਿਿਾਮਯਹ ਮਹਚਰ੍ਸ਼੍ਂ ਮੁਦਾ 
ਸ਼੍ਰਤ੍ਸੁਧਾਂਸ਼੍ਂ ਿਰਚਿਮ ਂਿਰਕਾਸ਼੍ ਂ
ਕ੍ੜੁਿਾਿਿਿਰਂ ਿਵਸਾਚਿਨਾਥ 
ਿਵਦੀਿਿਾਦਾਬ੍ਜ ਸਮਾਚਸ਼੍ਰਿਾਨਾਂ 
ਸਵੱ ਿਾਿਿਾਿਾਿ ਮਿਾਕਰੋਿ ੁ
ਉਿਾਸਨਾਦੈਵਿ ਸਾਚਿਨਾਥ 
ਸ੍ਕਮਵੈਰ੍ਮ ਿੋਿਾਸਚਨ ਨਾਸਤੁਿਸਤਵ ਂ
ਰਮੇਨ੍ਮਨੋਮੇ ਿਵਿਾਦਿੁਗ੍ਮੇ 
ਭੁਂਗ ੋਿਦਾਬ੍ਜੇ ਮਕਰਂਦਲੁਬ੍ਧ: 
ਅਨੇਕਜਨ੍ਮਾਰ੍ਚਜਿ ਿਾਿਸਂਕ੍ਸ਼੍ਿ ੋ
ਭਵੇਦ੍ਭਵਤ੍ਿਾਦ ਸਰੋਜ ਦਰ੍ਸ਼੍ਨਾਿ 
ਕ੍ਸ਼੍ਮਸਵ ਸਰਵਾਨਿਰਾਧ ਿੁਂਜਕਾਨ 
ਿਰਸੀਦ ਸਾਚਿਸ਼੍ ਸਦਗਰੁੋ ਦਿਾਚਨਧ ੇ
ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਥ ਿਰਣਾਮ੍ੜੁਿ ਿੂਰ੍ਣਚਿੱਿਾ 
ਿਤ੍ਿਾਦ ਸੇਵਨਰਿਾ ੱੱਸਿ ਿਂਿ ਭਕਤਯਾ 
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ਸਂਸਾਰਜਨਯ ਦੁਚਰਿਘੌ ਚਵਚਨਰਗ ਿਾਸਤ ੇ
ਕੈਵਲਯ ਧਾਮ ਿਰਮ ਂਸਮਵਾਿ੍ੁਵਂਚਿ 
ਸਤੋਿਰਮੇ ਿਤ੍ਿਠੇਦ੍ਭਕਤਯਾ ਿੋੋੰਨਰਸਤਨ੍ਮਨਾਸਦਾ 
ਸਦਗੁਰੋ: ਸਾਚਿਨਾਥਸਯ ਕ੍ੜੁਿਾਿਾਿਰਂ ਭਵੇਦ੍ਭਵ ਂ
੮. ਗੁਰੁ ਿਰਸਾਦ ਿਾਿਨਾਦਸ਼੍ਕ ਂ
ਰੁਸੋਮਮਚਿਰਿਾਂਚਬਕਾ ਮਜਵਰੀਚਿਿਾਹੀਰਸੁੋ 
ਰੁਸੋਮਮਚਿਰਿਾਂਗਨਾ ਚਿਰਿਸੁਿਾਤ੍ਮਜਾਹੀਰਸੁੋ 
ਰੁਸੋਭਚਗਨਬਂਧੁ ਹੀ ਸਵਸ਼੍ੁਰ ਸਾਸੁਬਾਚਿ ਰਸੁ ੋ
ਨਦੱਿ ਗੁਰੁਸਾਚਿਮਾ ਮਝਵਰੀ ਕਧੀਹੀ ਰਸੁੋ 
ਿੁਸੋਨ ਸੁਨਭਾਚਿਿਯਾ ਮਜਨ ਭਰਾਤ੍ੜੂਜਾਿਾ ਿੁਸ ੋ
ਿੁਸੋਨ ਚਿਰਿਸੋਿਰੇ ਚਿਰਿਸਗੇਨਗ੍ਯਾਿੀ ਿੁਸੋ 
ਿੁਸੋ ਸੁਹ੍ੜੁਦਨਾਸਖ੍ ਸਵਜਨਨਾਿਤ ਬਂਧੂ ਿਸੁ ੋ
ਿਰੀਨ ਗੁਰੁਸਾਚਿਮਾ ਮਝਵਰੀ ਕਧੀਹੀ ਰੁਸੋ 
ਿੁਸੋਨ ਅਬਲਾਮੁਲੇ ਿਰੁਣ ਵ੍ੜੁੱ ਦਹੀ ਨਾਿੁਸੋ 
ਿੁਸੋਨ ਗੁਰੁਥਾਕੁਟੇ ਮਜਨ ਦੋਰਸਾਨੇ ਿਸੁ ੋ
ਿੁਸੋਨਿਬਲੇ ਬੁਰੇ ਸੁਜਨਸਾਦੁਹੀਨਾ ਿੁਸ ੋ
ਿਰੀਨ ਗੁਰੁਸਾਚਿਮਾ ਮਝਵਰੀ ਕਧੀਹੀ ਰੁਸੋ 
ਦੁਸੋਿਿੁਰੱਿਵਚਵਿ ਚਵਬੁਧ ਿਰਾਗ੍ਯਗ੍ਯਾਨੀਰੁਸੋ 
ਰੁਸੋ ਚਹ ਚਵਦੁ ਸਤਰੀਿਾ ਕੁਸ਼੍ਲ ਿਂਚਡਿਾਹੀਰਸੁੋ 
ਰੁਸੋਮਚਹਿਿੀਿਿੀ ਭਜਕਿਾਿਸੀਹੀ ਰਸੁ ੋ
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ਨਦੱਿ ਗੁਰੁਸਾਚਿਮਾ ਮਝਵਰੀ ਕਧੀਹੀ ਰਸੁੋ 
ਰੁਸੋਕਚਵ ੜੁਚਸ਼੍ ਮੁਨੀ ਅਨਘਚਸੱਦਿੋਗੀਰੁਸੋ 
ਰੁਸੋਚਹਗ੍ੜੁਹਦੇਵਿਾਚਿਕੁਲਗਰਾਮਦੇਵੀ ਰੁਸ ੋ
ਰੁਸੋਖ੍ਲਚਿਸ਼੍ਾੱਿਹੀ ਮਲੀਨਡਾਚਕਨੀ ਹੀਰੁਸੋ 
ਨਦੱਿ ਗੁਰੁਸਾਚਿਮਾ ਮਝਵਰੀ ਕਧੀਹੀ ਰਸੁੋ 
ਰੁਸੋਮ੍ੜੁਗਖ੍ਗਕ੍ੜੁਮੀ ਅਚਖ੍ਲਜੀਵਜਂਿੂਰਸੁੋ 
ਰੁਸੋ ਚਵਟਿਿਰਸਤਰਾ ਅਿਲ ਆਿਗਾਬ੍ਧੀਰੁਸ ੋ
ਰੁਸੋਖ੍ਿਵਨਾਚਗ੍ਵਾਰ ਅਵਚਨਿਂਿਿੱਿਵਰੇੁਸ ੋ
ਨਦੱਿ ਗੁਰੁਸਾਚਿਮਾ ਮਝਵਰੀ ਕਧੀਹੀ ਰਸੁੋ 
ਰੁਸੋ ਚਵਮਲਚਕੰਨਰਾ ਅਮਲਿਕ੍ਚਸ਼੍ਣੀਹੀਰਸੁੋ 
ਰੁਸੋਸ਼੍ਚਸ਼੍ਖ੍ਗਾਚਦਹੀ ਗਗਚਨ ਿਾਰਕਾਹੀਰਸੁ ੋ
ਰੁਸੋ ਅਮਰਰਾਜਹੀ ਅਦਿ ਧਰ੍ਮਰਾਜਾ ਰੁਸੋ 
ਨਦੱਿ ਗੁਰੁਸਾਚਿਮਾ ਮਝਵਰੀ ਕਧੀਹੀ ਰਸੁੋ 
ਰੁਸੋ ਮਨ ਸਰਸਵਿੀ ਿਿਲਚਿੱਿ ਿੀਹੀਰਸੁੋ 
ਰੁਸੋਵਿੁਚਦਸ਼੍ਾਚਖ੍ਲਾਕਚਠਨਕਾਲਿੋ ਹੀਰਸੁੋ 
ਰੁਸੋਸਕਲ ਚਵਸ਼੍ਵਹੀਮਚਿਿੁ ਬਰਹ੍ਮਗੋਲ਼ਂਰੁਸ ੋ
ਨਦੱਿ ਗੁਰੁਸਾਚਿਮਾ ਮਝਵਰੀ ਕਧੀਹੀ ਰਸੁੋ 
ਚਵਮੂਡ ਹ੍ਮਣੁਚਨ ਹਸ ੋਮਜਨਮਤ੍ਸਰਾਹੀ ਰੁਸੋ 
ਿਦਾਚਭਰਚੁਿ ਉਲ਼ਸੋ ਜਨਨਕਰ੍ਧਮੀਨਾਫਸੋ 
ਨਦੁਰਗ ਦ੍ੜਚੁਿਿਾ ਧਸੋ ਅਚਸ਼੍ਵ ਭਾਵ ਮਾਗੇਖ੍ਸੋ 
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ਿਰਿਂਚਿ ਮਨਹੇਰੁਸੋ ਦ੍ੜੁਡਚਵਰਚਕਤਚਿੱਿੀਠਸੋ 
ਕੁਣਾਚਿ ਘ੍ੜੁਣਾਨਸਨੋਿਸ੍ਕ੍ੜੁਹਕਸ਼੍ਾਿੀ ਅਸੋ 
ਸਦੈਵ ਹ੍ੜੁਦਿਾ ਵਸ ੋਮਨਚਸਦਯਾਚਨ ਸਾਚਿਵਸੋ 
ਿਦੀਿਰਣਿਵੋਰਸੋ ਚਨਚਖ੍ਲ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਯ ਬਾਬਾਚਦਸ ੋ
ਨਦੱਿ ਗੁਰੁਸਾਚਿਮਾ ਉਿਚਰਿਾਿਨੇਲਾ ਰਸੁ ੋ
੯. ਮਂਿਰ ਿੁਸ਼੍ਿ ਂ
ਹਚਰ ਓਂ ਿਗ੍ਯਨੇ ਿਗ੍ਯਮਿਜਂਿਦੇਵਾ ਸਤਾਚਨਧਰ੍ਮਾਚਣ 
ਿਰਧਮਾਨਯਾਸਨ | ਿੇਹਨਾਕਂ ਮਚਹਮਾਨ:ੱਸੱਿਂਿ 
ਿਿਰਿੂਰਵੇ ਸਾਧਯਾ ੱਸੱਂਚਿ ਦੇਵਾ:| 
ਓਂ ਰਾਜਾਚਧਰਾਜਾਿ ਿਸਹਯਸਾਚਹਨੇ 
ਨਮੋਵਿਂ ਵੈ ਸ਼੍ਰਵਣਾਿ ਕੁਰ੍ਮਹ ੇ
ਸਮੇਕਾਮਾਨ ਕਾਮਕਾਮਾਿ ਮਹਯ ਂ
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵੈਸ਼੍ਰਵਣ ੋਦਦਾਿ ੁ
ਕੁਬੇਰਾਿ ਵੈਸ਼੍ਰਵਣਾਿਾ ਮਹਾਰਾਜਾਿਨਮ: 
ਓਂ ਸਵਸਤੀ ਸਾਮਰਾਜਯ ਂਭੋਜਯਂ 
ਸਵਾਰਾਜਯਂ ਵੈਰਾਜਯ ਂਿਾਰਮੇਸ਼੍ਟਯਂਰਾਜਯ ਂ
ਮਹਾਰਾਜਯ ਮਾਚਧਿਿਯਮਿਂ ਸਮਂਿਿਰਯਾ 
ਈਸ਼੍ਯਾ ੱੱਸਾਰਵਭੌਮ ੱੱਸਾਰਵਾ ਿੁਸ਼੍ਾਨ 
ਿਾਦਾਿਦਾਰਦਾਿ ਿੁਚਧਵਯੈਸਮੁਦਰ ਿਰਯਾਂਿਾਿਾ 
ਏਕਰਾਚੱਲ਼ਚਿ ਿਦਿਯੇਸ਼੍ ਸ਼੍ਲੋਕੋਚਬਗੀਿੋ ਮਰੁਿ: 
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ਿਚਰਵੇਸ਼੍ਟੋਰੋ ਮਰੁੱ ਿ ਸਯਾਵਸਨ ਗੁਹੇ 
ਆਚਵਕ੍ਚਸ਼੍ਿਸਯਕਾਮ ਿਰੇਰ ਚਵਸ਼੍ਵੇਦੇਵਾਸਭਾਸਦ ਇਚਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਿਣਵਾਸੁਦਵੇ ਸੱਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦਗਰੁੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਾਰਾਜ ਚਕ ਜੈ 
ਕਰਿਰਣ ਕ੍ੜੁਿਂ ਵਾਕੱਾਿ ਜਂਕਰ੍ਮਜਂਵਾ 
ਸ਼੍ਰਵਣਨਿਨਜਂ ਵਾਮਾਨਸਂਵਾ ਿਰਾਧ ਂ
ਚਵਚਦਿ ਮਚਵਚਦਿਂ ਵਾ ਸਰਵਮੇਿਿ ਕ੍ਸ਼੍ਮਸਵ 
ਜਿਜਿ ਕਰੁਣਾਬ੍ਧ ੇਸ਼੍ਰੀਿਰਭੋਸਾਚਿਨਾਧ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦਗਰੁੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਰਾਜ ਚਕ ਜੈ 
ਰਾਜਾਚਧਰਾਜ ਿੋਚਗਰਾਜ ਿਰਬਰਹ੍ਮ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਾਮਹਰਾਜ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦਗਰੁੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਰਾਜ ਚਕ ਜੈ 
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