
ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨਂਦ ਸਮਰ੍ਧ ਸਦਗੁਰੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਰਾਜ ਕੀ ਜੈ. 
੧. ਜੋਡੂ ਚਨਿਾਕਰਿਰਚਿ ਠੇਚਿਲਾਮਾਧਾ 
ਪਚਰਸਾਿੀ ਚਿਨਂਤੀ ਮਾਝੀ ਪਂਡਰੀਨਾਧਾ 
ਅਸੋਨਸੋ ਭਾਿਾ ਆਲੋ  ਤੂਚਝਿਾਠਾਿਾ 
ਕੁਪਾਦਚੁਸ਼੍ਿਪਾਹੇ ਮਜਕਡੇ  ਸਦਗੁਰੂਰਾਿਾ 
ਅਖਂਚਡਤ ਅਸਾਿੇ ਇਸ ੇ ਿਾਟਤੇਪਾਿੀ 
ਤੁਕਾਹ੍ਮਿੇ ਦੇਿਾਮਾਝੀ ਿੇਡੀਿਾਕਡੁੀ 
ਨਾਮੇ ਭਿਪਾਸ਼੍ ਹਾਚਤ  ਆਪੁਲਯਾਤੋਡੀ 
੨.ਉਠਾਪਾਂਡੁਰਂਗਾ ਅਤਾ ਪਰਭਾਤ ਸਮਿ ੋਪਾਤਲਾ | 
ਿੈਸ਼੍ਿਿਾਂਿਾ ਮੇਲ਼ਾ ਗਰੁਡ-ਪਾਰੀ ਦਾਟਲਾ || 
ਗਰੂਡਾਪਾਰਾ ਪਾਸੁਨੀ ਮਹਾ ਦਵਾਰਾ ਪਰਯਤਂਾ | 
ਸੁਰਿਰਾਂਿੀ ਮਾਂਦੀ ਉਭੀ ਜੋਡੂਚਨ ਹਾਤ 
ਸ਼੍ੁਕਸਨਕਾਚਦਕ ਨਾਰਦਤੁਂਬਰ ਭਕਤਾਂਿਯਾਕੋਟੀ 
ਚਤਰਸ਼੍ੂਲਢਮਰੂ ਘ ੇਉਚਨ ਉਭਾ ਚਗਚਰਜੇਿਾਪਤੀ 
ਕਚਲਿੁਗੀਿਾ ਭਕਤਾਨਾਮਾ ਉਭਾਕੀਰਤਨੀ 
ਪਾਠੀਮਾਗੇ ਉਭੀਡੋਲਾ ਲਾਿਚੁਨ ਉ ਆਜਨੀ 
੩.ਉਠਾ ਉਠਾ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਗੁਰੁਿਰਿਕਮਲ ਦਾਿਾ 
ਆਚਧਿਯਾਚਦ ਭਿਤਾਪ ਿਾਰੁਨੀ ਤਾਰਾ ਜਡਜੀਿਾ 
ਗੇਲੀਤੁਹ੍ਮਾ ਸਡੋੁ ਚਨਿਾਭਿ ਤਮਰ ਰਜਨੀਚਿਲਿਾ 
ਪਚਰਹੀ ਅਨਯਾਨਾਸੀ ਤਮਿੀ ਭੁਲਚਿਿੋਗਮਾਿਾ 
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ਸ਼੍ਚਕਤਨ ਅਹ੍ਮਾਿਤਚਕਂਚਿਤ ਹੀ ਚਤ ਜਲਾਸਾਰਾਿਾ 
ਤੁਹ੍ਮੀਿ ਤੀਤੇਸਾਰਚੁਨ ਦਾਿਾ ਮੁਖਜਨਤਾਰਾਿਾ 
ਅਗ੍ਯਾਨੀ ਅਹ੍ਮੀਚਕਚਤ ਤਿ ਿਰ੍ਿਾਿੀਤਿਧੋਰਿੀ 
ਤੀਿਰ੍ਚਿਤਾਭਾ ਗਲੇ ਬਹੁਿਦਚਨਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਚਿਧਕਿੀ 
ਸਕੁਪਹ ੋਉਚਨ ਮਚਹਮਾਤੁਮਿਾ ਤੁਹ੍ਮੀਿਿਦਿਾਿਾ 
ਆਚਦਿਯਾਚਧਭਿ ਤਾਪਿਾਰੁਚਨ ਤਾਰਾਜਡਜੀਿਾ 
ਉਠਾ ਉਠਾ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਗੁਰੁਿਰਿਕਮਲ ਦਾਿਾ 
ਆਚਦਿਯਾਚਧਭਿ ਤਾਪਿਾਰੁਚਨ ਤਾਰਾਜਡਜੀਿਾ 
ਭਕਤਮਚਨਸਦ੍ਭਾਿ ਧਰੁਚਨਜੇ ਤੁਹ੍ਮਾ ਅਨੁਸਰਲੇ 
ਧਯਾਿਾਸਤਿਤੇ ਦਰ੍ਸ਼੍੍ਤੁਮਿੇ ਦਵਾਚਰ ਉਬੇਠੇਲੇ 
ਧਯਾਨਸ੍ਧਾ ਤੁਹ੍ਮਾਸ ਪਾਹੁਨੀ ਮਨ ਅਮਿੁੇਘੇਲੇ 
ਉਖਡੁਨੀਨੇਤਰਕਮਲਾ ਦੀਨਬਂਧੂਰਮਾਕਾਂਤਾ 
ਪਾਚਹਬਾਕੁਪਾਦੁਸਿੀ ਬਾਲਕਾਜਸੀ ਮਾਤਾ 
ਰਂਜਿੀਮਧੁਰਿਾਿੀ ਹਚਰਤਾਪ ਸਾਚਿਨਾਧਾ 
ਅਹ੍ਚਮਿ ਅਪੁਲੇਕਚਰਿਾਸਤਿਤੁਜਕਸ਼੍ਿਚਿਤੋਦੇਿਾ 
ਸਹਨਕਚਰਚਸ਼੍ਲੇ ਇਕੁਚਿਦਯਾਿੀ ਭੇਟ ਕਸ਼ੁ੍ਿਦਾਿਾ 
ਉਠਾ ਉਠਾ ਸ਼੍ਰੀਸਾਚਿਨਾਧਗੁਰੁਿਰਿਕਮਲ ਦਾਿਾ 
ਆਚਦਿਯਾਚਧ ਭਿਤਾਪਿਾਰੁਚਨ ਤਾਰਾਜਡਜੀਿਾ 
੪.ਉਠਾ ਉਠਾ ਪਾਡਰੁਂਗਾ ਆਤਾ  ਦਰ੍ਸ਼੍ਨਦਯਾਸਕਲ਼ਾ 
ਝੂਲਾ ਅਰੁਿੋਦਿਾਸਰਲੀ-ਚਨਦਰੇਿੇਿੇਲ਼ਾ 
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ਸਂਤਸਾਧੂਮੁਨੀ ਅਿਘ ੇਝੂਲੇਤੀਗੋਲ਼ਾ 
ਸੋਡਾਸ਼੍ੇਜ ੇਸੁਖ ਆਤਾ ਬਹੁਜਾਮੁਖਕਮਲਾ 
ਰਂਗਮਂਡਪੇ ਮਹਾਦਵਾਰੀ ਝੂਲੀਸੇਦਾਟੀ 
ਮਨ ਉ ਤਾਿੀਲ਼ਰੂਪ ਪਹਿਿਾਦੁਸ਼੍ਿੀ 
ਰਾਚਿਰਖੁਮਾਬਾਚਿ ਤੁਹ੍ਮਾਿੇ ਊਦਯਾਦਿਾ 
ਸ਼੍ੇਜ ੇਹਾਲਿੁਨੀ ਜਾਗ ੇਕਾਰਾਦੇਿਰਾਿਾ 
ਗਰੂਡ ਹਨੁਮਂਤ ਹੁਭ ੇਪਾਹਾਤੀਿਾਟ 
ਸਵਰਗੀਿੇ ਸੁਰਿਰਘੇ ਉਚਨ ਆਲੇਭੋਭਾਟ 
ਝੂਲੇ ਮੁਕਤ ਦਵਾਰਾ ਲਾਭ ਝੂਲਾਰੋਕਡਾ 
ਚਿਸ਼੍ਿੁਦਾਸ ਨਾਮ ਉਭਾ ਘੇ ਉਚਨਕਾਕਡ 
੫.ਘ ੇਉਚਨਿਾ ਪਂਿਾਰਤੀ ਕਰੂਬਾਬਾਸੀ ਆਰਤੀ 
ਉਠਾ ਉਠਾਹੋ ਬਾਂਧਿ ਓਿਾਲ਼ੁ ਹਰਮਾਧਿ 
ਕਰੂਚਨਿਾ ਸ੍ਚਧਰਾਮਨ ਪਾਹੁਗਂਭੀਰਾਹਧੇਯਾਨ 
ਕੁਸ਼੍ਿਨਾਧਾ ਦੱਤਸਾਚਿ ਜਾਡੋਚਿੱਤ ਤੁਝੇਪਾਿੀ 
ਕਾਕਡ ਆਰਤੀ ਕਰੀਤੋ! ਸਾਚਿਨਾਧ ਦੇਿਾ 
ਚਿਨ੍ਮਿਰੂਪ ਦਾਖਿੀ ਘੇ ਉਚਨ! ਬਾਲਕਲਘੁ ਸੇਿਾ ||ਕਾ|| 
੬.ਕਾਮਕਰੋਧਮਦਮਤਸਰ ਆਟੁਚਨ ਕਾਕਡਕੇਲਾ 
ਿੈਰਾਗਯਾਿੇ ਤੂਿ ਕਾਢੁਨੀ ਮੀਤੋ ਚਬਚਜਿੀਲਾ 
ਸਾਚਿਨਾਧਗੁਰੁ ਭਚਕਤ ਜਵਚਲਨੇ ਤੋਮੀਪੇਟਚਿਲਾ 
ਤਦਰਿੁੱ ਤੀਜਾਲ਼ਨੁੀ ਗਰੁੁਨੇ ਪਰਾਕਾਸ਼੍ਪਾਚਡਲਾ 
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ਦਵੈਤਤਮਾਨਾਸੁਨੀਚਮਲ਼ਿੀ ਤਤਸਯਰੂਚਪ ਜੀਿਾ 
ਚਿਨ੍ਮਿਰੂਪਦਾਖਿੀ ਘੇ ਉਚਨਬਾਲਕਲਘੁ ਸੇਿਾ 
ਕਾਕਡ ਆਰਤੀਕਰੀਤੋ ਸਾਚਿਨਾਧ ਦੇਿਾ 
ਚਿਨ੍ਮਿਾਰਪੂਦਾਖਿੀ ਘੇ ਉਚਨ ਬਾਲਕਲਘੁ ਸੇਿਾ 
ਭੂ ਖੇਿਰ ਿਯਾਪੂਨੀ ਅਿਘੇ ਹੁਤਕਮਲੀਰਾਹਸੀ 
ਤੋਿੀ ਦੱਤਦੇਿ ਚਸ਼੍ਚਰਡੀ ਰਾਹੁਚਨ ਪਾਿਸੀ 
ਰਾਹੁਚਨਿੇਧੇ ਅਨਯਸਰਧਚਹ ਤੂ ਭਕਤਾਸਤਿਧਾਿਸੀ 
ਚਨਰਸੁਚਨ ਿਾ ਸਕਂਟਾਦਾਸਾ ਅਚਨਭਿ ਦਾਿੀਸੀ 
ਨਕਲੇਤਵੱ ਲੀ ਲਾਹੀਕਿੋਯਾ ਦੇਿਾਿਾ ਮਾਨਿਾ 
ਚਿਨ੍ਮਿਰੂਪਦਾਖਿੀ ਘੇ ਉਚਨ ਬਾਲਕਘਸੁੇਿਾ 
ਕਾਕਡ ਆਰਤੀਕਰੀਤੋ ਸਾਚਿਨਾਧ ਦੇਿਾ 
ਚਿਨ੍ਮਿਰੂਪਦਾਖਿੀ ਘੇ ਉਚਨ ਬਾਲਕਘਸੁੇਿਾ 
ਤਵਦ੍ੜੂਸ਼੍ਯਦੁਂਦੁਚਭਨੇਸਾਰੇ ਅਂਬਰ ਹੇ ਕੋਂਦਲੇ 
ਸਗੁਿਮੂਰਤੀ ਪਾਹਿਯਾ ਆਤੁਰ ਜਨਚਸ਼੍ਚਰਡੀ ਆਲੇ! 
ਪਰਾਸ਼੍ੁਚਨ ਤਦਵਿਨਾਮਤੁ ਅਮੁਿੇਦੇਹਬਾਨ ਹਰਫਲੇ 
ਸੋਡੁਚਨਿਾਦੁਰਚਭਮਾਨ ਮਾਨਸ ਤਵੱ ਿਰਚਿ ਿਾਚਹਲੇ 
ਕੁਪਾਕਰੁਨੀ ਸਾਚਿਮਾਿੁਲੇ ਦਾਨਪਦਚਰਘਯਾਿਾ 
ਚਿਨ੍ਮਿਰੂਪਦਾਖਿੀ ਘੇ ਉਚਨ ਬਾਲਕਘ ੁਸੇਿਾ 
ਕਾਕਡ ਆਰਤੀਕਰੀਤੋ ਸਾਚਿਨਾਧ ਦੇਿਾ 
ਚਿਨ੍ਮਿਰੂਪਦਾਖਿੀ ਘੇ ਉਚਨ ਬਾਲਕਘਸੁੇਿਾ. 
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ਭਕਤੀਚਿਿਾ ਪੋਟੀਬੋਦ ਕਾਕਡ ਜਯੋਤੀ 
ਪਂਿਪਰਾਿਜੀਿੇ ਭਾਿੇ ਓਿਾਲ਼ੁ ਆਰਤੀ 
ਓਿਾਲ਼ੂ ਆਰਤੀਮਾਝਯਾ ਪਂਡਰੀਨਾਧਾ ਮਾਝਯਾਸਾਚਿਨਾਧਾ 
ਦੋਨੀ ਕਰਜੋਡੁਚਨਿਰਿੀ ਠੇਚਿਲਾਮਾਧਾ 
ਕਾਿਾਮਚਹਮਾ ਿਰ੍ਿ ੂਆਤਾ ਸਾਂਗਿੇਕੀਤੀ 
ਕੋਚਟਬਰਹ੍ਮ ਹਤਯਮਖੁ ਪਾਹਤਾ ਜਾਤੀ 
ਰਾਿੀਰਖੁਮਾਬਾਿੀ ਉਭਯਾ ਦੋਘੀਦੋਬਾਹੀ 
ਮਾਿੂਰਚਪਂਿ ਿਾਮਰਡੇਾਲ਼ੀਚਤ ਸਾਿੀਂਿ ਠਾਚਿ 
ਤੁਕਾਹ੍ਮਿੇ ਦੀਪਘੇ ਉਚਨ ਉਨ੍ਮਨੀਤਸ਼੍ੋਭਾ 
ਚਿਠੇਿਰੀ ਉਬਾਚਦਸ ੇਲਾਿਿਯਾ ਗਾਭਾ 
ਉਠਾਸਾਦੁਸਂਤਸਾਦਾ ਆਪੁਲਾਲੇ ਚਹਤਾ 
ਜਾ ਈਲ ਜਾ ਈਲ ਹਨਰਦੇਹ ਮਗਕੈਿਾ ਭਗਿਂਤ 
ਉਠੋਚਨਿਾ ਪਹਟੇਬਾਬਾ ਉਭਾ ਅਸੇਿੀਟ ੇ
ਿਰਿਤਿਾਂਿੇਗੋਮਟੀ ਅਮੁਤ ਦੁਸ਼੍ਿੀ ਅਿਲੋਕਾ 
ਉਠਾ ਉਠਾ ਹੋਿੇਗੇਸੀਿਲਾ ਜ ਊਰਾ ਉਲ਼ਾਸੀ 
ਜਲਚਤਲਪਾਤਕਾਨ ਿਯਾਰਾਸ਼੍ੀ ਕਾਕਡ ਆਰਚਤਦੇਚਖਚਲਿਾ 
ਜਾਗੇਕਰਾਰੁਕ੍ਚਮਿੀਿਰਾ ਦੇਿ ਅਹਚੇਨਜਸੁਰਾਨ ਤ 
ਿੇਗੇਚਲਂਬਲੋਿ ਕਰਾ-ਦੁਚਸ਼੍ਿ ਹੋ ਈਲ ਤਿਾਸੀ 
ਦਾਰੀਬਾਜਂਤਰੀ ਿਾਜਤੀ ਡੋਲੁ ਡਮਾਮੇ ਗਰ੍ਜਤੀ 
ਹੋਤਸੇਕਾਕਡਾਰਚਤ ਮਾਝਯਾ ਸਦਗੁਰੁ ਰਾਿਿੀ 
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ਚਸਂਹਨਾਧ ਸ਼੍ਂਖ ਬੇਚਰ ਆਨਂਦਹੋਤੋਮਹਾਦਵਾਰੀ 
ਕੇਸ਼੍ਿਰਾਜ ਚਿਠੇਿਰੀ ਨਾਮਾਿਰਿ ਿਂਚਦਤੋ 
ਸਾਚਿਨਾਧ ਗੁਰੁਮਾਝੇ ਆਿੀ 
ਮਜਲਾ ਠਾਿਾ ਦਯਾਿਾਪਾਿੀ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦਗਰੁੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ 
ਦੱਤਰਾਜ ਗੁਰੁਮਾਝੇ ਆਿੀ 
ਮਜਲਾ ਠਾਿਾ ਦਯਾਿਾਪਾਿੀ 
ਸਾਚਿਨਾਧ ਗੁਰੁਮਾਝੇ ਆਿੀ 
ਮਜਲਾ ਠਾਿਾ ਦਯਾਿਾਪਾਿੀ 
ਪਰਭਾਤ ਸਮਿੀਨਭਾ ਸ਼੍ੁਭ ਰਿੀ ਪਰਭਾਪਾਕਲੀ 
ਸ੍ਮਰੇ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਅਸ਼੍ਾਸਮਿੀਤਯਾਛਲ਼ੇ ਨਾਕਲੀ 
ਹ੍ਮਿੋਚਨਕਰਜੋਡੁਨੀਕਰੁ ਅਤਾਗੁਰੂ ਪਰਾਰ੍ਧਨਾ 
ਸਮਰ੍ਧ ਗੁਰੁਸਾਚਿਨਾਧ ਪੁਰਿੀ ਮਨੋਿਾਸਨਾ 
ਤਮਾ ਚਨਰਚਸ ਭਾਨੁਹਗੁਰੁਚਹ ਨਾਚਸ ਅਗਯ੍ਾਨਤਾ 
ਪਰਂਤੁਗੁਰੁ ਿੀਕਰੀ ਨਰਚਿਹੀਕਦੀ ਸਾਮਯਤਾ 
ਪੁਨ ਹਾਚਤਚਮਰ ਜਨ੍ਮਘੇ ਗੁਰੁਕੁਪੇਚਨ ਅਗ੍ਯਨਨਾ 
ਸਮਰ੍ਧ ਗੁਰੁਸਾਚਿਨਾਧ ਪੁਰਿੀ ਮਨੋਿਾਸਨਾ 
ਰਚਿ ਪਰਗਟਹੋ ਉਚਨ ਤਵਚਰਤਘਾਲ ਿੀ ਆਲਸਾ 
ਤਸਾਗੁਰੁਚਹਸੋਡਿੀ ਸਕਲ ਦੁਸ਼੍ਕੁਤੀ ਲਾਲਸਾ 
ਹਰੋਚਨ ਅਚਭਮਾਨਹੀ ਜਡਚਿ ਤਤਪਦੀਭਾਿਨਾ 
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ਸਮਰ੍ਧ ਗੁਰੁਸਾਚਿਨਾਧ ਪੁਰਿੀ ਮਨੋਿਾਸਨਾ 
ਗੁਰੂਚਸ ਉਪਮਾਚਦਸਚੇਿਚਧ ਹਰੀ ਹਰਾਂਿੀ ਉਿੀ 
ਕੁਠੋਚਨ ਮਗ ਏ ਇਤੀ ਕਿਚਨ ਿਾ ਉਗੀਪਾਹੂਚਿ 
ਤੁਝੀਿ ਉਪਮਾਤੁਲਾਬਰਚਿਸ਼੍ੋਭਤੇ ਸੱਜਨਾ 
ਸਮਰ੍ਧ ਗੁਰੁਸਾਚਿਨਾਧ ਪੁਰਿੀ ਮਨੋਿਾਸਨਾ 
ਸਮਾਚਧ ਉਤਰੋਚਨਿਾ ਗੁਰੁਿਲਾਮਸ਼੍ੀਦੀਕਡੇ 
ਤਵਦੀਿ ਿਿਨੋਚਕਤਤੀ ਮਧੁਰ ਿਾਚਰਤੀਸੋਕਡੇ 
ਅਜਾਤਚਰਪੁ ਸਦਗੁਰੋ ਅਚਖਲ ਪਾਤਕ ਭਂਜਨਾ 
ਸਮਰ੍ਧ ਗੁਰੁਸਾਚਿਨਾਧਪੁਰ ਿੀ ਮਨੋਿਾਸਨਾ 
ਅਹਾਸੁਸਮਿਾਚਸਿਾ ਗੁਰੁ ਉਠੋਚਨਿਾ ਬੈਸਲੇ 
ਚਿਲੋਕੁਚਨ ਪਦਾਚਸ਼੍ਰਤਾ ਤਚਦਿ ਆਪਦੇ ਨਾਚਸਲੇ 
ਆਸਾਸੁਤ ਕਾਚਰਿਾ ਜਗਚਤਕੋਿੀਹੀ ਅਨਯਨਾ 
ਅਸੇਬਹੁਤਸ਼੍ਾਹਿਾ ਪਚਰਨਜਯਾਗੁਰੂਿੀਕੁਪਾ 
ਨਤਤਰਿਚਹਤ ਤਯਾਕਲ਼ੇਕਚਰਤਸੇ ਚਰਕਾਮਯਾ ਗਪਾ 
ਜਰੀਗੁਰੁਪਦਾਧਰਨੀਸੁਦੁਡ ਭਚਕਤਨੇਤੋਮਨਾ 
ਸਮਰ੍ਧ ਗੁਰੁਸਾਚਿਨਾਧਪੁਰ ਿੀ ਮਨੋਿਾਸਨਾ 
ਗੁਰੋਚਿਨਚਤ ਮੀਕਰੀ ਹੁਦਿ ਮਂਚਦਰੀ ਿਾਬਸਾ 
ਸਮਸਤ ਜਗ ਹੇ ਗੁਰੁਸਵਰੂਪਚਿ ਠਸੋਮਾਨਸਾ 
ਗਡੋਸਤਤ ਸਤਕ੍ੜ ੁਅਤੀਿਚਤਚਹਦੇ ਜਗਤਪਾਿਨਾ 
ਸਮਰ੍ਧ ਗੁਰੁਸਾਚਿਨਾਧਪੁਰ ਿੀ ਮਨੋਿਾਸਨਾ 
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੧੧.ਪਰਮੇਿਾ ਅਸ਼੍ਿਕਾਸ਼੍ੀਫਡੁਚਨ ਗੁਰੁਿਰਾ ਪਰਾਰ੍ਚਧਤੀਜੇਪਰਭਾਚਤ 
ਤਯਾਂਿੇਚਿੱਤਾਚਸਦੇਤੋ ਅਚਖਲਹਰੁਚਨਿਾ ਭਰਾਂਚਤਚਮਚਨਤਯਸ਼੍ਾਂਚਤ 
ਐਸੇ ਹੇਸਾਚਿਨਾਧੇਕਧੁਨੀ ਸੁਿਚਿਲੇ ਜਚੇਿਿਾਬਾਲਕਾਸ਼੍ੀ 
ਤੇਚਿਤਯਾਕੁਸ਼੍ਿਪਾਿੀ ਨਮੁਚਨ ਸਚਿਨਿੇ ਅਰ੍ਚਪਤੋ ਅਸ਼੍ਿਕਾਸ਼੍ੀ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦਗਰੁੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ 
੧੨.ਸਾਚਿਰਹ ਂਨਜਰ ਕਰਨਾ ਬੱਿੋਕਾਪਾਲਨ ਕਰਨਾ 
ਸਾਚਿਰਹਂ ਨਜਰ ਕਰਨਾ ਬੱਿੋਕਾਪਾਲਨ ਕਰਨਾ 
ਜਾਨਾਤੁਮਨੇ ਜਗਤਪਰਸਾਰਾ ਸਬਹੀਝੂਟ ਜਮਾਨਾ 
ਜਾਨਾਤੁਮਨੇ ਜਗਤਪਰਸਾਰਾ ਸਬਹੀਝੂਟ ਜਮਾਨਾ 
ਸਾਚਿਰਹਂ ਨਜਰ ਕਰਨਾ ਬੱਿੋਕਾਪਾਲਨ ਕਰਨਾ 
ਸਾਚਿਰਹਂ ਨਜਰ ਕਰਨਾ ਬੱਿੋਕਾਪਾਲਨ ਕਰਨਾ 
ਮੈ ਅਂਧਾਹੂਬਂਦਾ ਆਪਕਾਮੁਝੁਸੇ ਪਰਭੁਚਦਖਲਾਨਾ 
ਮੈ ਅਂਧਾਹੂਬਂਦਾ ਆਪਕਾਮੁਝੁਸੇ ਪਰਭੁਚਦਖਲਾਨਾ 
ਸਾਚਿਰਹਂ ਨਜਰ ਕਰਨਾ ਬੱਿੋਕਾਪਾਲਨ ਕਰਨਾ 
ਸਾਚਿਰਹਂ ਨਜਰ ਕਰਨਾ ਬੱਿੋਕਾਪਾਲਨ ਕਰਨਾ 
ਦਾਸਗਿੂਕਹੇ ਅਬ ਕਯਾਬੋਲੂ ਧਕ ਗਿੀ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ 
ਦਾਸਗਿੂਕਹੇ ਅਬ ਕਯਾਬੋਲੂ ਧਕ ਗਿੀ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ 
ਸਾਚਿਰਹਂ ਨਜਰ ਕਰਨਾ ਬੱਿੋਕਾਪਾਲਨ ਕਰਨਾ 
ਸਾਚਿਰਹਂ ਨਜਰ ਕਰਨਾ ਬੱਿੋਕਾਪਾਲਨ ਕਰਨਾ 
ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰੋ , ਅਬ ਮੋਰੇਸਾਿੀ 
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ਤੁਮਬੀਨ ਨਹੀਮੁਝੇ ਮਾਬਾਪ ਭਾਿੀ  ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰ ੋ
ਮੈ ਅਂਧਾਹੂ ਬਂਦਾ ਤੁਮਹਾਰਾ  ਮੈ ਅਂਧਾਹੂ ਬਂਦਾ ਤੁਮਹਾਰਾ 
ਮੈਨਾਜਾਨੂ,ਮੈਨਾਜਾਨੂ  ਮੈਨਾਜਾਨੂ  ਅੱਲਾ ਇਲਾਚਹ 
ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰੋ ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰੋ , ਅਬ ਮੋਰੇਸਾਿੀ 
ਤੁਮਬੀਨ ਨਹੀਮੁਝੇ ਮਾਬਾਪ ਭਾਿੀ  ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰ ੋ
ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰੋ ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰ ੋ
ਖਾਲੀ ਜਮਾਨਾ ਮਨੇੈ ਗਮਾਿਾ ਮੈਨੇ ਗਮਾਿਾ 
ਸਾਧੀ ਅਚਖਰ ਕਾ ਸਾਧੀ ਅਚਖਰ ਆ  ਸਾਧੀ ਅਚਖਰ ਕਾ ਕੀਿਾਨਕੋਿੀ 
ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰੋ ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰੋ , ਅਬ ਮੋਰੇਸਾਿੀ 
ਤੁਮਬੀਨ ਨਹੀਮੁਝੇ ਮਾਬਾਪ ਭਾਿੀ 
ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰੋ ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰ ੋ
ਅਪ ਨੇਮਸ ਚਜਦ ਕਾ ਜਾਡੂਗਨੂਹ ੈ
ਅਪ ਨੇਮਸ ਚਜਦ ਕਾ ਜਾਡੂਗਨੂਹ ੈ
ਮਾਚਲਕ ਹਮਾਰੇ ਮਾਚਲਕ ਹਮਾਰ ੇ
ਮਾਚਲਕ ਹਮਾਰੇ  ਤੁਂ ਬਾਬਾਸਾਿੀ 
ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰੋ ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰੋ , ਅਬ ਮੋਰੇਸਾਿੀ 
ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰੋ ਰਾਂ ਨਜਰ ਕਰ ੋ
੧੪.ਤੁਜਕਾਿਦ ੇਉ ਸਾਿਲ਼ਯ ਮੀਭਾਿਾਤਚਰਿੋ 
ਤੁਜਕਾਿਦ ੇਉ ਸਾਿਲ਼ਯ ਮੀਭਾਿਾਤਚਰਿ ੋ
ਮੀਦੁਬਚਲ਼ ਬਚਟਕ ਨਾਮਯਾ ਚਿਜਾਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ 
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ਮੀਦੁਬਚਲ਼ ਬਚਟਕ ਨਾਮਯਾ ਚਿਜਾਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ 
ਉੱਚਿਸ਼੍ਿ ਤੁਲਾਦੇਿੇਚਹ ਗੋਸ਼੍ਿ ਨਾਬਚਰ ਿ ੋ
ਉੱਚਿਸ਼੍ਿ ਤੁਲਾਦੇਿੇਚਹ ਗੋਸ਼੍ਿ ਨਾਬਚਰ 
ਤੂ ਜਗੰਨਾਧ ਤੁਜਿ ੇਕਸ਼੍ੀਰੇਭਾਕਚਰ 
ਤੂ ਜਗੰਨਾਧ ਤੁਜਿ ੇਕਸ਼੍ੀਰੇਭਾਕਚਰ 
ਨਕੋ ਅਂਤਮਦੀਿਾ ਪਾਹੂ ਸਖਯਾਭਗਿਂਤਾ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤਾ 
ਮਧਯਾਹ੍ਰਾਚਤਰ ਉਲਟੋਚਨਗੇ ਚਲਚਹ ਆਤਾ ਅਿਚਿੱਤਾ 
ਜਹੋ ਈਲ ਤੁਝੂਰੇਕਾਕਡਾ ਚਕਰਾ ਉਲ਼ਤਚਰਿੋ 
ਜਹੋ ਈਲ ਤੁਝੂਰੇਕਾਕਡਾ ਚਕਰਾ ਉਲ਼ਤਚਰ 
ਅਿਤੀਲ ਭਕਤ ਨੈਿੇਦਯਚਹ ਨਾਨਾਪਚਰ  ਅਿਤੀਲ ਭਕਤ ਨੈਿੇਦਯਚਹ ਨਾਨਾਪਰੀ 
ਤੁਜਕਾਿਦ ੇਉ ਚਮਭਾਿਾ ਤਚਰਿ ੋ
ਿੁਜਕਾਿਦ ੇਉ ਸਦਗੁਰ ੁਮੀਭਾਿਾ ਤਰੀ 
ਮੀਦੁਬਚਲ਼ ਬਚਟਕ ਨਾਮਯਾ ਚਿਜਾਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ 
ਮੀਦੁਬਚਲ਼ ਬਚਟਕ ਨਾਮਯਾ ਚਿਜਾਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀ. 
ਸ਼੍ਰੀਸਦਗੁਰੁ ਬਾਬਾਸਾਿੀ ਹੋ  ਸ਼੍ਰੀਸਦਗਰੁੁ ਬਾਬਾਸਾਿੀ 
ਤੁਜਿਾਿੁਚਨ ਆਸ਼੍ਰਿਨਾਹੀਭੂਤਲੀ  ਤੁਜਿਾਿੁਚਨ ਆਸ਼੍ਰਿਨਾਹੀਭੂਤਲੀ 
ਮੀ ਪਾਚਪਪਚਤਤਧੀਮਤਂਾ  ਮੀ ਪਾਚਪਪਚਤਤਧੀਮਂਤਾ 
ਤਾਰਿੇਮਲਾ ਗੁਰਨੁਾਧਾ ਝੁਡਕਰੀ  ਤਾਰਿੇਮਲਾ ਸਾਚਿਨਾਧਾ ਝੁਡਕਰੀ 
ਤੂਸ਼੍ਾਂਚਤਕ੍ਸ਼੍ਮੇਿਾਮੇਰ ੂ ਤੂਸ਼੍ਾਂਚਤਕ੍ਸ਼੍ਮੇਿਾਮਰੇੂ 
ਤੁਚਮ ਭਿਾਰ੍ਿ ਚਿਿਤੇਾਰੂ ਗੁਰੁਿਰਾ 
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ਤੁਚਮ ਭਿਾਰ੍ਿ ਚਿਿਤੇਾਰੂ ਗੁਰੁਿਰਾ 
ਗੁਰੁਿਰਾਮਜਚਸ ਪਾਮਰਾ ਅਤਾ ਉੱਦਰਾ 
ਤਵਚਰਤਲਿਲਾਹੀ ਤਵਚਰਤ ਲਲਾਹੀ 
ਮੀਬੁਡਤੋ ਭਿ ਭਿ ਡੋਹੀ ਉੱਦਰਾ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਦਗੁਰੁ ਬਾਬਾਸਾਿੀ ਹੋ  ਸ਼੍ਰੀ ਸਦਗੁਰੁ ਬਾਬਾਸਾਿੀ ਹ ੋ
ਤੁਜਿਾਿੁਚਨ ਆਸ਼੍ਰਿਨਾਹੀਭੂਤਲੀ 
ਤੁਜਿਾਿੁਚਨ ਆਸ਼੍ਰਿਨਾਹੀਭੂਤਲੀ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦਗਰੁੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ 
ਰਾਜਾਚਧਰਾਜਿੋਚਗਰਾਜ ਪਰਬਰਹ੍ਮ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਰਾਜ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨਂਦ ਸਦਗਰੁੁ ਸਾਚਿਨਾਧ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ 
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