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ਜਾਪ ੁਸਾਹਿਬ 

 

ਸਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿ ॥ 

ਜਾਪੁ ॥ 

ਸਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸਾਿੀ ੧੦ ॥ 

ਛਪੈ ਛੰਦ ॥ ਤਵਪਰਸਾਹਦ ॥ 

 

ਚਕ੍ਰ ਚਚਹਨ ਅਰੁ ਬਰਨ ਜਾਚਿ ਅਰੁ ਪਾਚਿ ਨਚਹਨ ਚਜਹ ॥ 

ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ੍ਊ ਕ੍ਚਹ ਨ ਸਕ੍ਚਿ ਚਕ੍ਹ ॥ 

ਅਚਲ ਮੂਰਚਿ ਅਨਭਵ ਪਰਕ੍ਾਸ ਅਚਮਿੋਜ ਕ੍ਚਹਜੈ ॥ 

ਕੋ੍ਚਿ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਚਿ ਸਾਹੁ ਸਾਹਾਚਿ ਗਚਿਜੈ ॥ 

ਚਿਰਭਵਿ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਚਿ ਨੇਚਿ ਬਨ ਚਿਰਿ ਕ੍ਹਿ ॥ 

ਿਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕ੍ਥੈ ਕ੍ਵਨ ਕ੍ਰਮ ਨਾਮ ਬਰਿਿ ਸੁਮਚਿ ॥੧॥ 

 

ਭੁਜੰਗ ਪਰਯਾਿ ਛੰਦ੍ ॥ ਨਮਸਿਵੰ  ਅਕ੍ਾਲੇ ॥ ਨਮਸਿਵੰ  ਚਕ੍ਰਪਾਲੇ ॥ 

ਨਮਸਿਵੰ  ਅਰੂਪੇ ॥ ਨਮਸਿਵੰ  ਅਨੂਪੇ ॥੧॥੨॥ 

ਨਮਸਿੰ ਅਭੇਖੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਲੇਖੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਅਕ੍ਾਏ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਜਾਏ ॥੨॥੩॥ 

ਨਮਸਿੰ ਅਗੰਜੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਭੰਜੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਅਨਾਮੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਠਾਮੇ ॥੩॥੪॥ 

ਨਮਸਿੰ ਅਕ੍ਰਮੰ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਧਰਮੰ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਅਨਾਮੰ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਧਾਮੰ ॥੪॥੫॥ 

ਨਮਸਿੰ ਅਜੀਿੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਭੀਿੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਅਬਾਹੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਢਾਹੇ ॥੫॥੬॥ 

ਨਮਸਿੰ ਅਨੀਲੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਨਾਦੇ੍ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਅਛੇਦੇ੍ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਗਾਧੇ ॥੬॥੭॥ 

ਨਮਸਿੰ ਅਗੰਜੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਭੰਜੇ ॥ 
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ਨਮਸਿੰ ਉਦ੍ਾਰੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਪਾਰੇ ॥੭॥੮॥ 

ਨਮਸਿੰ ਸੁ ਏਕੈ੍ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਨੇਕੈ੍ ॥ 

ਨਮਸਿੰ ਅਭੂਿੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਜੂਪੇ ॥੮॥੯॥ 

ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਕ੍ਰਮੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਭਰਮੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਦ੍ੇਸੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਭੇਸੇ ॥੯॥੧੦॥ 

ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਨਾਮੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਕ੍ਾਮੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਧਾਿੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਘਾਿੇ ॥੧੦॥੧੧॥ 

ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਧੂਿੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਭੂਿੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਅਲੋਕੇ੍ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਸੋਕੇ੍ ॥੧੧॥੧੨॥ 

ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਿਾਪੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਥਾਪੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਚਿਰਮਾਨੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਚਨਧਾਨੇ ॥੧੨॥੧੩॥ 

ਨਮਸਿੰ ਅਗਾਹੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਬਾਹੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਚਿਰਬਰਗੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਸਰਗੇ ॥੧੩॥੧੪॥ 

ਨਮਸਿੰ ਪਰਭੋਗੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਸੁਜੋਗੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਅਰੰਗੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਭੰਗੇ ॥੧੪॥੧੫॥ 

ਨਮਸਿੰ ਅਗੰਮੇ ॥ ਨਮਸਿਸਿੁ ਰੰਮੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਜਲਾਸਰੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਚਨਰਾਸਰੇ ॥੧੫॥੧੬॥ 

ਨਮਸਿੰ ਅਜਾਿੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਪਾਿੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਅਮਜਬੇ ॥ ਨਮਸਿਸਿੁ ਅਜਬੇ ॥੧੬॥੧੭॥ 

ਅਦ੍ੇਸੰ ਅਦ੍ੇਸੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਭੇਸੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਧਾਮੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਬਾਮੇ ॥੧੭॥੧੮॥ 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਾਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਚਦ੍ਆਲੇ ॥ 
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ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ॥੧੮॥੧੯॥ 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ॥ 

 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਾਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥੧੯॥੨੦॥ 

ਨਮਸਿਸਿੁ ਦ੍ੇਵੈ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਭੇਵੈ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਅਜਨਮੇ ॥ਨਮਸਿੰ ਸੁਬਨਮੇ ॥੨੦॥੨੧॥ 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਨੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਉਨੇ ॥ 

 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ॥੨੧॥੨੨॥ 

ਨਮੋ ਕ੍ਾਲੇ ਕ੍ਾਲੇ ॥ ਨਮਸਿਸਿੁ ਚਦ੍ਆਲੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਅਬਰਨੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਅਮਰਨੇ ॥੨੨॥੨੩॥ 

ਨਮਸਿੰ ਜਰਾਰੰ ॥ ਨਮਸਿੰ ਚਕ੍ਰਿਾਰੰ ॥ 

 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਧੇ ॥ ਨਮੋ ਸਿ ਅਬੰਧੇ ॥੨੩॥੨੪॥ 

ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਸਾਕੇ੍ ॥ ਨਮਸਿੰ ਚਨਰ ਬਾਕੇ੍ ॥ 

 

ਨਮਸਿੰ ਰਹੀਮੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਕ੍ਰੀਮੇ ॥੨੪॥੨੫॥ 

ਨਮਸਿੰ ਅਨੰਿੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਮਹੰਿੇ ॥ 

 

ਨਮਸਿਸਿੁ ਰਾਗੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਸੁਹਾਗੇ ॥੨੫॥੨੬॥ 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ॥ 

 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਾ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਿਾ ॥੨੬॥੨੭॥ 

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ॥ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ॥ 

 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਚਦ੍ਆਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥੨੭॥੨੮॥ 

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ॥ 

ਅਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥ 

ਅਜੂ ਹੈਂ ॥ ਅਭੂ ਹੈਂ ॥੧॥੨੯॥ 

 

ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥ 
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ਅਨਾਮ ਹੈਂ ॥ ਅਕ੍ਾਮ ਹੈਂ ॥੨॥੩੦॥ 

 

ਅਧੇ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇ ਹੈਂ ॥ 

ਅਜੀਿ ਹੈਂ ॥ ਅਭੀਿ ਹੈਂ ॥੩॥੩੧॥ 

 

ਚਿਰਮਾਨ ਹੈਂ ॥ ਚਨਧਾਨ ਹੈਂ ॥ 

ਚਿਰਬਰਗ ਹੈਂ ॥ ਅਸਰਗ ਹੈਂ ॥੪॥੩੨॥ 

 

ਅਨੀਲ ਹੈਂ ॥ ਅਨਾਚਦ੍ ਹੈਂ ॥ 

ਅਜੇ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਚਦ੍ ਹੈਂ ॥੫॥੩੩॥ 

 

ਅਜਨਮ ਹੈਂ ॥ ਅਬਰਨ ਹੈਂ ॥ 

ਅਭੂਿ ਹੈਂ ॥ ਅਭਰਨ ਹੈਂ ॥੬॥੩੪॥ 

 

ਅਗੰਜ ਹੈਂ ॥ ਅਭੰਜ ਹੈਂ ॥ 

ਅਝੂਝ ਹੈਂ ॥ ਅਝੰਝ ਹੈਂ ॥੭॥੩੫॥ 

 

ਅਮੀਕ੍ ਹੈਂ ॥ ਰਫੀਕ੍ ਹੈਂ ॥ 

ਅਧੰਧ ਹੈਂ ॥ ਅਬੰਧ ਹੈਂ ॥੮॥੩੬॥ 

 

ਚਨਰ ਬੂਝ ਹੈਂ ॥ ਅਸੂਝ ਹੈਂ ॥ 

ਅਕ੍ਾਲ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਲ ਹੈਂ ॥੯॥੩੭॥ 

 

ਅਲਾਹ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਹ ਹੈਂ ॥ 

ਅਨੰਿ ਹੈਂ ॥ ਮਹੰਿ ਹੈਂ ॥੧੦॥੩੮॥ 

 

ਅਲੀਕ੍ ਹੈਂ ॥ ਚਨਰ ਸਰੀਕ੍ ਹੈਂ ॥ 

ਚਨਰ ਲੰਭ ਹੈਂ ॥ ਅਸੰਭ ਹੈਂ ॥੧੧॥੩੯॥ 

 

ਅਗੰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਜੰਮ ਹੈਂ ॥ 

ਅਭੂਿ ਹੈਂ ॥ਅਛੂਿ ਹੈਂ ॥੧੨॥੪੦॥ 

 

ਅਲੋਕ੍ ਹੈਂ ॥ ਅਸੋਕ੍ ਹੈਂ ॥ 
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ਅਕ੍ਰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਭਰਮ ਹੈਂ ॥੧੩॥੪੧॥ 

 

ਅਜੀਿ ਹੈਂ ॥ ਅਭੀਿ ਹੈਂ ॥ 

ਅਬਾਹ ਹੈਂ ॥ ਅਗਾਹ ਹੈਂ ॥੧੪॥੪੨॥ 

 

ਅਮਾਨ ਹੈਂ ॥ ਚਨਧਾਨ ਹੈਂ ॥ 

ਅਨੇਕ੍ ਹੈਂ ॥ ਚਫਚਰ ਏਕ੍ ਹੈਂ ॥੧੫॥੪੩॥ 

 

ਭੁਜੰਗ ਪਰਯਾਿ ਛੰਦ੍ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ॥ 

ਸਮਸਿੀ ਚਨਧਾਨੇ ॥ ਨਮੋ ਦੇ੍ਵ ਦ੍ੇਵੇ ॥ 

ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ॥੧॥੪੪॥ 

 

ਨਮੋ ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਾਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥ 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਿੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਉਿੇ ॥੨॥੪੫॥ 

 

ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ॥ ਚਨਰ ਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ॥ 

ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ॥ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ॥੩॥੪੬॥ 

 

ਨਮੋ ਚੰਦ੍ਰੇ ਚੰਦ੍ਰੇ ॥ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ॥ 

ਨਮੋ ਗੀਿ ਗੀਿੇ ॥ ਨਮੋ ਿਾਨ ਿਾਨੇ ॥੪॥੪੭॥ 

 

ਨਮੋ ਚਨਰ ਿ ਚਨਰ ਿੇ ॥ ਨਮੋ ਨਾਦ੍ ਨਾਦੇ੍ ॥ 

ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ॥ ਨਮੋ ਬਾਦ੍ ਬਾਦੇ੍ ॥੫॥੪੮॥ 

 

ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ ਸਮਸਿੀ ਸਰੂਪੇ ॥ 

ਪਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ॥ ਸਮਸਿੀ ਚਬਭੂਿੇ ॥੬॥੪੯॥ 

 

ਕ੍ਲੰਕੰ੍ ਚਬਨਾ ਨੇਹਕ੍ਲੰਕ੍ੀ ਸਰੂਪੇ ॥ 

ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ॥੭॥੫੦॥ 

 

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸਵਰੰ ਪਰਮ ਚਸਧੇ ॥ 

ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸਵਰੰ ਪਰਮ ਚਬਰਧੇ ॥੮॥੫੧॥ 
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ਨਮੋ ਸਸਿਰ ਪਾਿੇ ॥ ਨਮੋ ਅਸਿਰ ਮਾਿੇ ॥ 

ਨਮੋ ਪਰਮ ਚਗਆਿਾ ॥ ਨਮੋ ਲੋਕ੍ ਮਾਿਾ ॥੯॥੫੨॥ 

 

ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਿੇ ॥ 

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਿੇ ॥੧੦॥੫੩॥ 

 

ਨਮੋ ਚਨਿ ਨਾਰਾਇਿੇ ਕੂ੍ਰ ਕ੍ਰਮੇ ॥ 

ਨਮੋ ਪਰੇਿ ਅਪਰੇਿ ਦੇ੍ਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ॥੧੧॥੫੪॥ 

 

ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਿਾ ॥ ਨੋਮ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ॥ 

ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੰ ॥ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ ॥੧੨॥੫੫॥ 

 

ਨਮੋ ਦ੍ਾਨੇ ਦ੍ਾਨੇ ॥ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ॥ 

ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ॥ ਨਮਸਿੰ ਸਨਾਨੇ ॥੧੩॥੫੬॥ 

 

ਨਮੋ ਮੰਿਰ ਮੰਿਰੰ  ॥ ਨਮੋ ਜੰਿਰ ਜੰਿਰੰ  ॥ 

ਨਮੋ ਇਸਿੇ ਇਸਿੇ ॥ ਨਮੋ ਿੰਿਰ ਿੰਿਰੰ  ॥੧੪॥੫੭॥ 

 

ਸਦ੍ਾ ਸਚਚਦ੍ਾਨੰਦ੍ ਸਰਬੰ ਪਰਿਾਸੀ ॥ 

ਅਨੂਪੇ ਅਰੂਪੇ ਸਮਸਿੁਲ ਚਨਵਾਸੀ ॥੧੫॥੫੮॥ 

 

ਸਦ੍ਾ ਚਸਚਧਦ੍ਾ ਬੁਚਧਦ੍ਾ ਚਬਰਚਧ ਕ੍ਰਿਾ ॥ 

ਅਧੋ ਉਰਧ ਅਰਧੰ ਅਘੰ ਓਘ ਹਰਿਾ ॥੧੬॥੫੯॥ 

 

ਪਰੰ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸਵਰੰ ਪਰੋਛਪਾਲੰ ॥ 

ਸਦ੍ਾ ਸਰਬਦ੍ਾ ਚਸਚਧ ਦ੍ਾਿਾ ਚਦ੍ਆਲੰ ॥੧੭॥੬੦॥ 

 

ਅਛੇਦ੍ੀ ਅਭੇਦ੍ੀ ਅਨਾਮੰ ਅਕ੍ਾਮੰ ॥ 

ਸਮਸਿੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਿਸਿੁ ਧਾਮੰ ॥੧੮॥੬੧॥ 

 

ਿੇਰਾ ਜੋਰੁ ॥ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ੍ ॥ ਜਲੇ ਹੈਂ ॥ 

ਥਲੇ ਹੈਂ ॥ ਅਭੀਿ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇ ਹੈਂ ॥੧॥੬੨॥ 
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ਪਰਭੂ ਹੈਂ ॥ ਅਜੂ ਹੈਂ ॥ 

ਅਦ੍ੇਸ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਸ ਹੈਂ ॥੨॥੬੩॥ 

 

ਭੁਜੰਗ ਪਰਯਾਿ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ॥ 

ਅਗਾਧੇ ਅਬਾਧੇ ॥ ਅਨੰਦ੍ੀ ਸਰੂਪੇ ॥ 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ॥ ਸਮਸਿੀ ਚਨਧਾਨੇ ॥੧॥੬੪॥ 

 

ਨਮਸਿਵੰ  ਚਨਰ ਨਾਥੇ ॥ ਨਮਸਿਵੰ  ਪਰਮਾਥੇ ॥ 

ਨਮਸਿਵੰ  ਅਗੰਜੇ ॥ ਨਮਸਿਵੰ  ਅਭੰਜੇ ॥੨॥੬੫॥ 

 

ਨਮਸਿਵੰ  ਅਕ੍ਾਲੇ ॥ ਨਮਸਿਵੰ  ਅਪਾਲੇ ॥ 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਦ੍ੇਸੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ ॥੩॥੬੬॥ 

 

ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ॥ ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ ॥ 

ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੇ ॥ ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ ॥੪॥੬੭॥ 

 

ਨਮੋ ਗੀਿ ਗੀਿੇ ॥ ਨਮੋ ਪਰੀਚਿ ਪਰੀਿੇ ॥ 

ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ ॥ ਨਮੋ ਸੋਖ ਸੋਖੇ ॥੫॥੬੮॥ 

 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੋਗੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਗੇ ॥ 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੀਿੰ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੀਿੰ ॥੬॥੬੯॥ 

 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਚਗਆਨੰ ॥ ਨਮੋ ਪਰਮ ਿਾਨੰ ॥ 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਿਰੰ  ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੰਿਰੰ  ॥੭॥੭੦॥ 

 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਚਦ੍ਰਸੰ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਚਕ੍ਰਸੰ ॥ 

ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ॥ ਚਿਰਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ ॥੮॥੭੧॥ 

 

ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ ॥ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ॥ 

ਅਚਖਜੇ ਅਚਭਜੇ ॥ ਸਮਸਿੰ ਪਰਚਸਜੇ ॥੯॥੭੨॥ 

 

ਚਕ੍ਰਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ॥ ਕੁ੍ਕ੍ਰਮੰ ਪਰਿਾਸੀ ॥ 

ਸਦ੍ਾ ਸਰਬਦ੍ਾ ਚਰਚਧ ਚਸਧੰ ਚਨਵਾਸੀ ॥੧੦॥੭੩॥ 
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ਚਰਪਿ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ॥ 

 

ਅੰਚਮਰਿ ਕ੍ਰਮੇ ॥ ਅੰਚਬਰਿ ਧਰਮੇ ॥ 

ਅਚਖਲ ਜੋਗੇ ॥ ਅਚਲ ਭੋਗੇ ॥੧॥੭੪॥ 

 

ਅਚਲ ਰਾਜੇ ॥ ਅਿਲ ਸਾਜੇ ॥ 

ਅਖਲ ਧਰਮੰ ॥ ਅਲਖ ਕ੍ਰਮੰ ॥੨॥੭੫॥ 

 

ਸਰਬੰ ਦ੍ਾਿਾ ॥ ਸਰਬੰ ਚਗਆਿਾ ॥ 

ਸਰਬੰ ਭਾਨੇ ॥ ਸਰਬੰ ਮਾਨੇ ॥੩॥੭੬॥ 

 

ਸਰਬੰ ਪਰਾਿੰ ॥ ਸਰਬੰ ਿਰਾਿੰ ॥ 

ਸਰਬੰ ਭੁਗਿਾ ॥ ਸਰਬੰ ਜੁਗਿਾ ॥੪॥੭੭॥ 

 

ਸਰਬੰ ਦ੍ੇਵੰ ॥ ਸਰਬੰ ਭੇਵੰ ॥ 

ਸਰਬੰ ਕ੍ਾਲੇ ॥ ਸਰਬੰ ਪਾਲੇ ॥੫॥੭੮॥ 

 

ਰੂਆਲ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ॥ 

 

ਆਚਦ੍ ਰੂਪ ਅਨਾਚਦ੍ ਮੂਰਚਿ ਅਜੋਚਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥ 

ਸਰਬ ਮਾਨ ਚਿਰਮਾਨ ਦ੍ੇਵ ਅਭੇਵ ਆਚਦ੍ ਉਦ੍ਾਰ ॥ 

ਸਰਬ ਪਾਲਕ੍ ਸਰਬ ਘਾਲਕ੍ ਸਰਬ ਕੋ੍ ਪੁਚਨ ਕ੍ਾਲ ॥ 

ਜਿਰ ਿਿਰ ਚਬਰਾਜਹੀ ਅਵਧੂਿ ਰੂਪ ਚਰਸਾਲ ॥੧॥੭੯॥ 

 

ਨਾਮ ਠਾਮ ਨ ਜਾਚਿ ਜਾਕ੍ਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਰੇਖ ॥ 

ਆਚਦ੍ ਪੁਰਖ ਉਦ੍ਾਰ ਮੂਰਚਿ ਅਜੋਚਨ ਆਚਦ੍ ਅਸੇਖ ॥ 

ਦ੍ੇਸ ਅਉਰ ਨ ਭੇਸ ਜਾਕ੍ਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨ ਰਾਗ ॥ 

ਜਿਰ ਿਿਰ ਚਦ੍ਸਾ ਚਵਸਾ ਹੁਇ ਫੈਚਲਓ ਅਨੁਰਾਗ ॥੨॥੮੦॥ 

 

ਨਾਮ ਕ੍ਾਮ ਚਬਹੀਨ ਪੇਖਿ ਧਾਮ ਹੰੂ ਨਚਹ ਜਾਚਹ ॥ 

ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬਿਰ ਮਾਨ ਸਦ੍ੈਵ ਮਾਨਿ ਿਾਚਹ ॥ 

ਏਕ੍ ਮੂਰਚਿ ਅਨੇਕ੍ ਦ੍ਰਸਨ ਕ੍ੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ੍ ॥ 
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ਖੇਲ ਖੇਚਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਿ ਕੋ੍ ਚਫਚਰ ਏਕ੍ ॥੩॥੮੧॥ 

 

ਦ੍ੇਵ ਭੇਵ ਨ ਜਾਨਹੀ ਚਜਹ ਬੇਦ੍ ਅਉਰ ਕ੍ਿੇਬ ॥ 

ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਜਾਚਿ ਪਾਚਿ ਸੁ ਜਾਨਈ ਚਕ੍ਹ ਜੇਬ ॥ 

ਿਾਿ ਮਾਿ ਨ ਜਾਿ ਜਾ ਕ੍ਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚਬਹੀਨ ॥ 

ਚਕ੍ਰ ਬਕ੍ਰ ਚਫਰੈ ਚਿਰ ਚਚਕ੍ ਮਾਨਹੀ ਪੁਰ ਿੀਨ ॥੪॥੮੨॥ 

 

ਲੋਕ੍ ਚਉਦ੍ਹ ਕੇ੍ ਚਬਖੈ ਜਗ ਜਾਪਹੀ ਚਜਹ ਜਾਪੁ ॥ 

ਆਚਦ੍ ਦ੍ੇਵ ਅਨਾਚਦ੍ ਮੂਰਚਿ ਥਾਚਪਓ ਸਬੈ ਚਜਹ ਥਾਪੁ ॥ 

ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਿ ਮੂਰਚਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰ ॥ 

ਸਰਬ ਚਬਸਵ ਰਚਚਓ ਸੁਯੰਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ॥੫॥੮੩॥ 

 

ਕ੍ਾਲ ਹੀਨ ਕ੍ਲਾ ਸੰਜੁਗਚਿ ਅਕ੍ਾਲ ਪੁਰਖ ਅਦ੍ੇਸ ॥ 

ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੁ ਭਰਮ ਰਹਿ ਅਭੂਿ ਅਲਖ ਅਭੇਸ ॥ 

ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾ ਕ੍ਚਹ ਜਾਚਿ ਪਾਚਿ ਨ ਨਾਮ ॥ 

ਗਰਬ ਗੰਜਨ ਦੁ੍ਸਿ ਭੰਜਨ ਮੁਕ੍ਿ ਦ੍ਾਇਕ੍ ਕ੍ਾਮ ॥੬॥੮੪॥ 

 

ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ੍ ਅਨਉਸਿਚਿ ਏਕ੍ ਪੁਰਖੁ ਅਵਧੂਿ ॥ 

ਗਰਬ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਚਦ੍ ਰੂਪ ਅਸੂਿ ॥ 

ਅੰਗ ਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਿਮ ਏਕ੍ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰ ॥ 

ਸਰਬ ਲਾਇਕ੍ ਸਰਬ ਘਾਇਕ੍ ਸਰਬ ਕੋ੍ ਪਰਚਿਪਾਰ ॥੭॥੮੫॥ 

 

ਸਰਬ ਗੰਿਾ ਸਰਬ ਹੰਿਾ ਸਰਬ ਿੇ ਅਨਭੇਖ ॥ 

ਸਰਬ ਸਾਸਿਰ ਨ ਜਾਨਹੀ ਚਜਹ ਰੂਪ ਰੰਗੁ ਅਰੁ ਰੇਖ ॥ 

ਪਰਮ ਬੇਦ੍ ਪੁਰਾਿ ਜਾਕ੍ਚਹ ਨੇਚਿ ਭਾਖਿ ਚਨਿ ॥ 

ਕੋ੍ਚਿ ਚਸੰਚਮਰਚਿ ਪੁਰਾਨ ਸਾਸਿਰ ਨ ਆਵਈ ਵਹੁ ਚਚਚਿ ॥੮॥੮੬॥ 

 

ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ॥ 

 

ਗੁਨ ਗਨ ਉਦ੍ਾਰ ॥ ਮਚਹਮਾ ਅਪਾਰ ॥ 

ਆਸਨ ਅਭੰਗ ॥ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ॥੧॥੮੭॥ 
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ਅਨਭਉ ਪਰਕ੍ਾਸ ॥ ਚਨਸ ਚਦ੍ਨ ਅਨਾਸ ॥ 

ਆਜਾਨੁ ਬਾਹੁ ॥ ਸਾਹਾਨੁ ਸਾਹੁ ॥੨॥੮੮॥ 

 

ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ॥ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨੁ ॥ 

ਦ੍ੇਵਾਨ ਦ੍ੇਵ ॥ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ॥੩॥੮੯॥ 

 

ਇੰਦ੍ਰਾਨ ਇੰਦ੍ਰ ॥ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ॥ 

ਰੰਕ੍ਾਨ ਰੰਕ੍ ॥ ਕ੍ਾਲਾਨ ਕ੍ਾਲ ॥੪॥੯੦॥ 

 

ਅਨਭੂਿ ਅੰਗ ॥ ਆਭਾ ਅਭੰਗ ॥ 

ਗਚਿ ਚਮਚਿ ਅਪਾਰ ॥ 

ਗੁਨ ਗਨ ਉਦ੍ਾਰ ॥੫॥੯੧॥ 

 

ਮੁਚਨ ਗਨ ਪਰਨਾਮ ॥ ਚਨਰਭੈ ਚਨਰ ਕ੍ਾਮ ॥ 

ਅਚਿ ਦ੍ੁਚਿ ਪਰਚੰਡ ॥ ਚਮਚਿ ਗਚਿ ਅਖੰਡ ॥੬॥੯੨॥ 

 

ਆਚਲਸਯ ਕ੍ਰਮ ॥ ਆਚਦ੍ਰਸਯ ਧਰਮ ॥ 

ਸਰਬਾ ਭਰਿਾਢਯ ॥ ਅਨਡੰਡ ਬਾਢਯ ॥੭॥੯੩॥ 

 

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ॥ 

ਗੁਚਬੰਦ੍ੇ ॥ ਮੁਕੰ੍ਦ੍ੇ ॥ ਉਦ੍ਾਰੇ ॥ 

ਅਪਾਰੇ ॥੧॥੯੪॥ 

 

ਹਰੀਅੰ ॥ ਕ੍ਰੀਅੰ ॥ ਚਨਰ ਨਾਮੇ ॥ 

ਅਕ੍ਾਮੇ ॥੨॥੯੫॥ 

 

ਭੁਜੰਗ ਪਰਯਾਿ ਛੰਦ੍ ॥ ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਕ੍ਰਿਾ ॥ 

ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਹਰਿਾ ॥ ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਦ੍ਾਨੇ ॥ 

ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਜਾਨੇ ॥੧॥੯੬॥ 

 

ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਵਰਿੀ ॥ ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਭਰਿੀ ॥ 

ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਪਾਲੇ ॥ ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਕ੍ਾਲੇ ॥੨॥੯੭॥ 
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ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਪਾਸੇ ॥ ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਵਾਸੇ ॥ 

ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਮਾਨਯੈ ॥ ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਦ੍ਾਨਯੈ ॥੩॥੯੮॥ 

 

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ੍ ॥ 

 

ਨ ਸਿਰੈ ॥ ਨ ਚਮਿਰੈ ॥ 

ਨ ਭਰਮੰ ॥ ਨ ਚਭਿਰੈ ॥੧॥੯੯॥ 

 

ਨ ਕ੍ਰਮੰ ॥ ਨ ਕ੍ਾਏ ॥ 

ਅਜਨਮੰ ॥ ਅਜਾਏ ॥੨॥੧੦੦॥ 

 

ਨ ਚਚਿਰੈ ॥ ਨ ਚਮਿਰੈ ॥ 

ਪਰੇ ਹੈ ॥ ਪਚਵਿਰੈ ॥੩॥੧੦੧॥ 

 

ਚਪਰਥੀਸੈ ॥ ਅਦ੍ੀਸੈ ॥ 

ਅਚਦ੍ਰਸੈ ॥ ਅਚਕ੍ਰਸੈ ॥੪॥੧੦੨॥ 

 

ਭਗਵਿੀ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ਕ੍ਥਿੇ ॥ 

 

ਚਕ੍ ਆਚਛਜ ਦੇ੍ਸੈ ॥ ਚਕ੍ ਆਚਭਜ ਭੇਸੈ ॥ 

ਚਕ੍ ਆਗੰਜ ਕ੍ਰਮੈ ॥ ਚਕ੍ ਆਭੰਜ ਭਰਮੈ ॥੧॥੧੦੩॥ 

 

ਚਕ੍ ਆਚਭਜ ਲੋਕੈ੍ ॥ ਚਕ੍ ਆਚਦ੍ਿ ਸੋਕੈ੍ ॥ 

ਚਕ੍ ਅਵਧੂਿ ਬਰਨੈ ॥ ਚਕ੍ ਚਬਭੂਿ ਕ੍ਰਨੈ ॥੨॥੧੦੪॥ 

 

ਚਕ੍ ਰਾਜੰ ਪਰਭਾ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਧਰਮ ਧੁਜਾ ਹੈਂ ॥ 

ਚਕ੍ ਆਸੋਕ੍ ਬਰਨੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨੈ ॥੩॥੧੦੫॥ 

 

ਚਕ੍ ਜਗਿੰ ਚਕ੍ਰਿੀ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਛਿਰੰ  ਛਿਰੀ ਹੈਂ ॥ 

ਚਕ੍ ਬਰਹਮੰ ਸਰੂਪੈ ॥ ਚਕ੍ ਅਨਭਉ ਅਨੂਪੈ ॥੪॥੧੦੬॥ 

 

ਚਕ੍ ਆਚਦ੍ ਅਦ੍ੇਵ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਆਚਪ ਅਭੇਵ ਹੈਂ ॥ 

ਚਕ੍ ਚਚਿਰੰ  ਚਬਹੀਨੈ ॥ ਚਕ੍ ਏਕੈ੍ ਅਧੀਨੈ ॥੫॥੧੦੭॥ 
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ਚਕ੍ ਰੋਜੀ ਰਜਾਕ੍ੈ ॥ ਰਹੀਮੈ ਚਰਹਾਕੈ੍ ॥ 

ਚਕ੍ ਪਾਕ੍ ਚਬਐਬ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈਂ ॥੬॥੧੦੮॥ 

 

ਚਕ੍ ਅਫਵੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹ ਹੈਂ ॥ 

ਚਕ੍ ਕ੍ਾਰਨ ਕੁ੍ਚਨੰਦ੍ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਰੋਜੀ ਚਦ੍ਚਹੰਦ੍ ਹੈਂ ॥੭॥੧੦੯॥ 

 

ਚਕ੍ ਰਾਜਕ੍ ਰਹੀਮ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਕ੍ਰਮੰ ਕ੍ਰੀਮ ਹੈਂ ॥ 

ਚਕ੍ ਸਰਬੰ ਕ੍ਲੀ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬੰ ਦ੍ਲੀ ਹੈਂ ॥੮॥੧੧੦॥ 

 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਮਾਚਨਯੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਦ੍ਾਚਨਯੈ ॥ 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਗਉਨੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਭਉਨੈ ॥੯॥੧੧੧॥ 

 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਦੇ੍ਸੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਭੇਸੈ ॥ 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਰਾਜੈ ॥ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਸਾਜੈ ॥੧੦॥੧੧੨॥ 

 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਦ੍ੀਨੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਲੀਨੈ ॥ 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਜਾਹੋ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਭਾਹੋ ॥੧੧॥੧੧੩॥ 

 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਦੇ੍ਸੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਭੇਸੈ ॥ 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਕ੍ਾਲੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਪਾਲੈ ॥੧੨॥੧੧੪॥ 

 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਹੰਿਾ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਗੰਿਾ ॥ 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਭੇਖੀ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਪੇਖੀ ॥੧੩॥੧੧੫॥ 

 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਕ੍ਾਜੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਰਾਜੈ ॥ 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਸੋਖੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਪੋਖੈ ॥੧੪॥੧੧੬॥ 

 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਿਰਾਿੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਪਰਾਿੈ ॥ 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਦੇ੍ਸੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਭੇਸੈ ॥੧੫॥੧੧੭॥ 

 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਮਾਚਨਯੈ ॥ ਸਦ੍ੈਵੰ ਪਰਧਾਚਨਯੈ ॥ 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਜਾਚਪਯੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਥਾਚਪਯੈ ॥੧੬॥੧੧੮॥ 
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ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਭਾਨੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਮਾਨੈ ॥ 

ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਇੰਦ੍ਰੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਰਬਿਰ ਚੰਦ੍ਰੈ ॥੧੭॥੧੧੯॥ 

 

ਚਕ੍ ਸਰਬੰ ਕ੍ਲੀਮੈ ॥ ਚਕ੍ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ ॥ 

ਚਕ੍ ਆਚਕ੍ਲ ਅਲਾਮੈ ॥ ਚਕ੍ ਸਾਚਹਬ ਕ੍ਲਾਮੈ ॥੧੮॥੧੨੦॥ 

 

ਚਕ੍ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈਂ ॥ ਿਮਾਮੁਲ ਰੁਜੂ ਹੈਂ ॥ 

ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈ ॥ ਸਲੀਖਿ ਮੁਦ੍ਾਮੈ ॥੧੯॥੧੨੧॥ 

 

ਗਨੀਮੁਲ ਚਸਕ੍ਸਿੈ ॥ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਿੈ ॥ 

ਚਬਲੰਦ੍ੁਲ ਮਕ੍ਾਨੈ ॥ ਜਮੀਨਲ ਜਮਾਨੈ ॥੨੦॥੧੨੨॥ 

 

ਿਮੀਜੁਲ ਿਮਾਮੈ ॥ ਰੁਜੂਅਲ ਚਨਧਾਨੈ ॥ 

ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈ ॥ਰਜਾਇਕ੍ ਯਕ੍ੀਨੈ ॥੨੧॥੧੨੩॥ 

 

ਅਨੇਕੁ੍ਲ ਿਰੰਗ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਦ੍ ਹੈਂ ਅਭੰਗ ਹੈਂ ॥ 

ਅਜੀਜਲ ਚਨਵਾਜ ਹੈਂ ॥ਗਨੀਮੁਲ ਚਖਰਾਜ ਹੈਂ ॥੨੨॥੧੨੪॥ 

 

ਚਨਰੁਕ੍ਿ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਚਿਰਮੁਕ੍ਚਿ ਚਬਭੂਚਿ ਹੈਂ ॥ 

ਪਰਭੁਗਚਿ ਪਰਭਾ ਹੈਂ ॥ ਸੁਜੁਗਚਿ ਸੁਧਾ ਹੈਂ ॥੨੩॥੧੨੫॥ 

 

ਸਦ੍ੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਦ੍ੀ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥ 

ਸਮਸਿੋਪਰਾਜ ਹੈਂ ॥ ਸਦ੍ਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈਂ ॥੨੪॥੧੨੬॥ 

 

ਸਮਸਿੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈਂ ॥ ਸਦ੍ੈਵੁਲ ਅਕ੍ਾਮ ਹੈਂ ॥ 

ਚਨਰ ਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ਅਗਾਧ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੨੫॥੧੨੭॥ 

 

ਓਅੰ ਆਚਦ੍ ਰੂਪੇ ॥ ਅਨਾਚਦ੍ ਸਰੂਪੇ ॥ 

ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ ਚਿਰਭੰਗੀ ਚਿਰਕ੍ਾਮੇ ॥੨੬॥੧੨੮॥ 

 

ਚਿਰਬਰਗੰ ਚਿਰਬਾਧੇ ॥ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ॥ 

ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ॥ ਸੁ ਸਰਬਾਨੁਰਾਗੇ ॥੨੭॥੧੨੯॥ 
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ਚਿਰਭੁਗਿ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਚਛਜ ਹੈਂ ਅਛੂਿ ਹੈਂ ॥ 

ਚਕ੍ ਨਰਕੰ੍ ਪਰਿਾਸ ਹੈਂ ॥ ਚਪਰਥੀਉਲ ਪਰਵਾਸ ਹੈਂ ॥੨੮॥੧੩੦॥ 

 

ਚਨਰੁਕ੍ਚਿ ਪਰਭਾ ਹੈਂ ॥ ਸਦ੍ੈਵੰ ਸਦ੍ਾ ਹੈਂ ॥ 

ਚਬਭੁਗਚਿ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਪਰਜੁਗਚਿ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੨੯॥੧੩੧॥ 

 

ਚਨਰੁਕ੍ਚਿ ਸਦ੍ਾ ਹੈਂ ॥ ਚਬਭੁਗਚਿ ਪਰਭਾ ਹੈਂ ॥ 

ਅਨਉਕ੍ਚਿ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਪਰਜੁਗਚਿ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੩੦॥੧੩੨॥ 

 

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ੍ ॥ ਅਭੰਗ ਹੈਂ ॥ 

ਅਨੰਗ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥ ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥੧॥੧੩੩॥ 

 

ਅਭਰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਕ੍ਰਮ ਹੈਂ ॥ 

ਅਨਾਚਦ੍ ਹੈਂ ॥ ਜੁਗਾਚਦ੍ ਹੈਂ ॥੨॥੧੩੪॥ 

 

ਅਜੈ ਹੈਂ ॥ ਅਬੈ ਹੈਂ ॥ 

ਅਭੂਿ ਹੈਂ ॥ ਅਧੂਿ ਹੈਂ ॥੩॥੧੩੫॥ 

 

ਅਨਾਸ ਹੈਂ ॥ ਉਦ੍ਾਸ ਹੈਂ ॥ 

ਅਧੰਧ ਹੈਂ ॥ ਅਬੰਧ ਹੈਂ ॥੪॥੧੩੬॥ 

 

ਅਭਗਿ ਹੈਂ ॥ ਚਬਰਕ੍ਿ ਹੈਂ ॥ 

ਅਨਾਸ ਹੈਂ ॥ ਪਰਕ੍ਾਸ ਹੈਂ ॥੫॥੧੩੭॥ 

 

ਚਨਚਚੰਿ ਹੈਂ ॥ ਸੁਚਨੰਿ ਹੈਂ ॥ 

ਅਚਲਖ ਹੈਂ ॥ ਅਚਦ੍ਖ ਹੈਂ ॥੬॥੧੩੮॥ 

 

ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥ 

ਅਢਾਹ ਹੈਂ ॥ਅਗਾਹ ਹੈਂ ॥੭॥੧੩੯॥ 

 

ਅਸੰਭ ਹੈਂ ॥ ਅਗੰਭ ਹੈਂ ॥ 

ਅਨੀਲ ਹੈਂ ॥ ਅਨਾਚਦ੍ ਹੈਂ ॥੮॥੧੪੦॥ 

 



 

 15 Downloaded from NitnemPath.com website. 

 

ਅਚਨਿ ਹੈਂ ॥ਸੁਚਨਿ ਹੈਂ ॥ 

ਅਜਾਿ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਚਦ੍ ਹੈਂ ॥੯॥੧੪੧॥ 

 

ਚਰਪਿ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ॥ 

ਸਰਬੰ ਹੰਿਾ ॥ਸਰਬੰ ਗੰਿਾ ॥ 

ਸਰਬੰ ਚਖਆਿਾ ॥ 

ਸਰਬੰ ਚਗਆਿਾ ॥੧॥੧੪੨॥ 

 

ਸਰਬੰ ਹਰਿਾ ॥ ਸਰਬੰ ਕ੍ਰਿਾ ॥ 

ਸਰਬੰ ਪਰਾਿੰ ॥ ਸਰਬੰ ਿਰਾਿੰ ॥੨॥੧੪੩॥ 

 

ਸਰਬੰ ਕ੍ਰਮੰ ॥ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ॥ 

ਸਰਬੰ ਜੁਗਿਾ ॥ ਸਰਬੰ ਮੁਕ੍ਿਾ ॥੩॥੧੪੪॥ 

 

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ॥ 

ਨਮੋ ਨਰਕ੍ ਨਾਸੇ ॥ ਸਦ੍ੈਵੰ ਪਰਕ੍ਾਸੇ ॥ 

ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ॥ ਅਭੰਗੰ ਚਬਭੂਿੇ ॥੧॥੧੪੫॥ 

 

ਪਰਮਾਥੰ ਪਰਮਾਥੇ ॥ ਸਦ੍ਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ ॥ 

ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ॥ ਚਨਰ ਬਾਧ ਚਬਭੂਿੇ ॥੨॥੧੪੬॥ 

 

ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ ਚਿਰਭੰਗੀ ਚਿਰਕ੍ਾਮੇ ॥ 

ਚਨਰ ਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ॥ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ॥੩॥੧੪੭॥ 

 

ਨ ਪੋਿਰੈ ਨ ਪੁਿਰੈ ॥ ਨ ਸਿਰੈ ਨ ਚਮਿਰੈ ॥ 

ਨ ਿਾਿੈ ਨ ਮਾਿੈ ॥ ਨ ਜਾਿੈ ਨ ਪਾਿੈ ॥੪॥੧੪੮॥ 

 

ਚਨਰ ਸਾਕੰ੍ ਸਰੀਕ੍ ਹੈਂ ॥ ਅਚਮਿੋ ਅਮੀਕ੍ ਹੈਂ ॥ 

ਸਦ੍ੈਵੰ ਪਰਭਾ ਹੈਂ ॥ ਅਜੈ ਹੈਂ ਅਜਾ ਹੈਂ ॥੫॥੧੪੯॥ 

 

ਭਗਵਿੀ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ॥ 

ਚਕ੍ ਜਾਚਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਹਾਚਜਰ ਹਜੂਰ ਹੈਂ ॥ 

ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਿੁਲ ਕ੍ਲਾਮ ਹੈਂ ॥੧॥੧੫੦॥ 
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ਚਕ੍ ਸਾਚਹਬ ਚਦ੍ਮਾਗ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਹੁਸਨੁਲ ਚਰਾਗ ਹੈਂ ॥ 

ਚਕ੍ ਕ੍ਾਮਲ ਕ੍ਰੀਮ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਰਾਜਕ੍ ਰਹੀਮ ਹੈਂ ॥੨॥੧੫੧॥ 

 

ਚਕ੍ ਰੋਜੀ ਚਦ੍ਚਹੰਦ੍ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਰਾਜਕ੍ ਰਚਹੰਦ੍ ਹੈਂ ॥ 

ਕ੍ਰੀਮੁਲ ਕ੍ਮਾਲ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ ਹੈਂ ॥੩॥੧੫੨॥ 

 

ਗਨੀਮੁਲ ਚਖਰਾਜ ਹੈਂ ॥ ਗਰੀਬੁਲ ਚਨਵਾਜ ਹੈਂ ॥ 

ਹਰੀਫੁਲ ਚਸਕੰ੍ਨ ਹੈਂ ॥ ਚਹਰਾਸੁਲ ਚਫਕੰ੍ਨ ਹੈਂ ॥੪॥੧੫੩॥ 

 

ਕ੍ਲੰਕੰ੍ ਪਰਿਾਸ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਿੁਲ ਚਨਵਾਸ ਹੈਂ ॥ 

ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈਂ ॥ ਰਜਾਇਕ੍ ਰਹੀਮ ਹੈ ॥੫॥੧੫੪॥ 

 

ਸਮਸਿੁਲ ਜੁਬਾਂ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਸਾਚਹਬ ਚਕ੍ਰਾ ਹੈਂ ॥ 

ਚਕ੍ ਨਰਕੰ੍ ਪਰਿਾਸ ਹੈਂ ॥ ਬਚਹਸਿੁਲ ਚਨਵਾਸ ਹੈਂ ॥੬॥੧੫੫॥ 

 

ਚਕ੍ ਸਰਬੁਲ ਗਵੰਨ ਹੈਂ ॥ ਹਮੇਸੁਲ ਰਵੰਨ ਹੈ ॥ 

ਿਮਾਮੁਲ ਿਮੀਜ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਿੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈਂ ॥੭॥੧੫੬॥ 

 

ਪਰੰ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਿੁਲ ਅਦ੍ੀਸ ਹੈਂ ॥ 

ਅਦ੍ੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥ ਹਮੇਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥੮॥੧੫੭॥ 

 

ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਂ ਹੈਂ ॥ ਅਮੀਕੁ੍ਲ ਇਮਾਂ ਹੈਂ ॥ 

ਕ੍ਰੀਮੁਲ ਕ੍ਮਾਲ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਜੁਰਅਿ ਜਮਾਲ ਹੈਂ ॥੯॥੧੫੮॥ 

 

ਚਕ੍ ਅਚਲੰ ਪਰਕ੍ਾਸ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਅਚਮਿੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈਂ ॥ 

ਚਕ੍ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਅਚਮਿੋ ਚਬਭੂਚਿ ਹੈਂ ॥੧੦॥੧੫੯॥ 

 

ਚਕ੍ ਅਚਮਿੋ ਪਸਾ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਆਿਮ ਪਰਭਾ ਹੈਂ ॥ 

ਚਕ੍ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈਂ ॥ ਚਕ੍ ਅਚਮਿੋ ਅਭੰਗ ਹੈਂ ॥੧੧॥੧੬੦॥ 

 

ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ॥ 

 

ਮੁਚਨ ਮਚਨ ਪਰਨਾਮ ॥ਗੁਚਨ ਗਨ ਮੁਦ੍ਾਮ ॥ 
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ਅਚਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ॥ ਹਚਰ ਨਰ ਪਰਭੰਜ ॥੧॥੧੬੧॥ 

 

ਅਨ ਗਨ ਪਰਨਾਮ ॥ ਮੁਚਨ ਮਚਨ ਸਲਾਮ ॥ 

ਹਚਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ॥ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ॥੨॥੧੬੨॥ 

 

ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ॥ ਮੁਚਨ ਮਚਨ ਪਰਕ੍ਾਸ ॥ 

ਗੁਚਨ ਗਨ ਪਰਨਾਮ ॥ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦ੍ਾਮ ॥੩॥੧੬੩॥ 

 

ਅਨਚਛਜ ਅੰਗ ॥ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ॥ 

ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ॥ ਗਚਿ ਚਮਚਿ ਉਦ੍ਾਰ ॥੪॥੧੬੪॥ 

 

ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ॥ਚਦ੍ਸ ਚਵਸ ਅਭੰਡ ॥ 

ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਿ ॥ਚਦ੍ਸ ਚਵਸ ਚਬਅੰਿ ॥੫॥੧੬੫॥ 

 

ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ॥ ਚਧਰਿ ਧਰ ਧੁਰਾਸ ॥ 

ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ॥ ਏਕੈ੍ ਸਦ੍ਾਹੁ ॥੬॥੧੬੬॥ 

 

ਓਅੰਕ੍ਾਰ ਆਚਦ੍ ॥ ਕ੍ਥਨੀ ਅਨਾਚਦ੍ ॥ 

ਖਲ ਖੰਡ ਚਖਆਲ ॥ ਗੁਰ ਬਰ ਅਕ੍ਾਲ ॥੭॥੧੬੭॥ 

 

ਘਚਰ ਘਚਰ ਪਰਨਾਮ ॥ ਚਚਿ ਚਰਨ ਨਾਮ ॥ 

ਅਨਚਛਜ ਗਾਿ ॥ ਆਚਜਜ ਨ ਬਾਿ ॥੮॥੧੬੮॥ 

 

ਅਨਝੰਝ ਗਾਿ ॥ ਅਨਰੰਜ ਬਾਿ ॥ 

ਅਨਿੁਿ ਭੰਡਾਰ ॥ ਅਨਠਿ ਅਪਾਰ ॥੯॥੧੬੯॥ 

 

ਆਡੀਠ ਧਰਮ ॥ ਅਚਿ ਢੀਠ ਕ੍ਰਮ ॥ 

ਅਨਬਰਿ ਅਨੰਿ ॥ ਦ੍ਾਿਾ ਮਹੰਿ ॥੧੦॥੧੭੦॥ 

 

ਹਚਰਬੋਲਮਨਾ ਛੰਦ੍ ॥ ਿਵਪਰਸਾਚਦ੍ ॥ 

 

ਕ੍ਰੁਿਾਲਯ ਹੈਂ ॥ ਅਚਰ ਘਾਲਯ ਹੈਂ ॥ 

ਖਲ ਖੰਡਨ ਹੈਂ ॥ਮਚਹ ਮੰਡਨ ਹੈਂ ॥੧॥੧੭੧॥ 
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ਜਗਿੇਸਵਰ ਹੈਂ ॥ ਪਰਮੇਸਵਰ ਹੈਂ ॥ 

ਕ੍ਚਲ ਕ੍ਾਰਿ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬ ਉਬਾਰਿ ਹੈਂ ॥੨॥੧੭੨॥ 

 

ਚਧਰਿ ਕੇ੍ ਧਰਿ ਹੈਂ ॥ ਜਗ ਕੇ੍ ਕ੍ਰਿ ਹੈਂ ॥ 

ਮਨ ਮਾਚਨਯ ਹੈਂ ॥ਜਗ ਜਾਚਨਯ ਹੈਂ ॥੩॥੧੭੩॥ 

 

ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬੰ ਕ੍ਰ ਹੈਂ ॥ 

ਸਰਬ ਪਾਚਸਯ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬ ਨਾਚਸਯ ਹੈਂ ॥੪॥੧੭੪॥ 

 

ਕ੍ਰੁਿਾਕ੍ਰ ਹੈਂ ॥ ਚਬਸਵੰ ਭਰ ਹੈਂ ॥ 

ਸਰਬੇਸਵਰ ਹੈਂ ॥ ਜਗਿੇਸਵਰ ਹੈਂ ॥੫॥੧੭੫॥ 

 

ਬਰਹਮੰਡਸ ਹੈਂ ॥ ਖਲ ਖੰਡਸ ਹੈਂ ॥ 

ਪਰ ਿੇ ਪਰ ਹੈਂ ॥ ਕ੍ਰੁਿਾਕ੍ਰ ਹੈਂ ॥੬॥੧੭੬॥ 

 

ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈਂ ॥ ਅਥਪਾ ਥਪ ਹੈਂ ॥ 

ਅਚਕ੍ਰਿਾ ਚਕ੍ਰਿ ਹੈਂ ॥ ਅਚਮਰਿਾ ਚਮਰਿ ਹੈਂ ॥੭॥੧੭੭॥ 

 

ਅਚਮਰਿਾ ਚਮਰਿ ਹੈਂ ॥ ਕ੍ਰੁਿਾ ਚਕ੍ਰਿ ਹੈਂ ॥ 

ਅਚਕ੍ਰਿਾ ਚਕ੍ਰਿ ਹੈਂ ॥ ਧਰਿੀ ਚਧਰਿ ਹੈਂ ॥੮॥੧੭੮॥ 

 

ਅਚਮਿੇਸਵਰ ਹੈਂ ॥ ਪਰਮੇਸਵਰ ਹੈਂ ॥ 

ਅਚਕ੍ਰਿਾ ਚਕ੍ਰਿ ਹੈਂ ॥ ਅਚਮਰਿਾ ਚਮਰਿ ਹੈਂ ॥੯॥੧੭੯॥ 

 

ਅਜਬਾ ਚਕ੍ਰਿ ਹੈਂ ॥ ਅਚਮਰਿਾ ਚਮਰਿ ਹੈਂ ॥ 

ਨਰ ਨਾਇਕ੍ ਹੈਂ ॥ ਖਲ ਘਾਇਕ੍ ਹੈਂ ॥੧੦॥੧੮੦॥ 

 

ਚਬਸਵੰ ਭਰ ਹੈਂ ॥ ਕ੍ਰੁਿਾਲਯ ਹੈਂ ॥ 

ਚਨਰ ਪ ਨਾਇਕ੍ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬ ਪਾਇਕ੍ ਹੈਂ ॥੧੧॥੧੮੧॥ 

 

ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈਂ ॥ ਅਚਰ ਗੰਜਨ ਹੈਂ ॥ 

ਚਰਪੁ ਿਾਪਨ ਹੈਂ ॥ ਜਪੁ ਜਾਪਨ ਹੈਂ ॥੧੨॥੧੮੨॥ 
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ਅਕ੍ਲੰਚਕ੍ਰਿ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬਾ ਚਕ੍ਰਿ ਹੈਂ ॥ 

ਕ੍ਰਿਾ ਕ੍ਰ ਹੈਂ ॥ ਹਰਿਾ ਹਚਰ ਹੈਂ ॥੧੩॥੧੮੩॥ 

 

ਪਰਮਾਿਮ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬਾਿਮ ਹੈਂ ॥ 

ਆਿਮ ਬਸ ਹੈਂ ॥ਜਸ ਕੇ੍ ਜਸ ਹੈਂ ॥੧੪॥੧੮੪॥ 

 

ਭੁਜੰਗ ਪਰਯਾਿ ਛੰਦ੍ ॥ 

ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦ੍ਰ ਚੰਦ੍ਰੇ ॥ 

ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰੇ ॥ 

ਨਮੋ ਅੰਧਕ੍ਾਰੇ ਨਮੋ ਿੇਜ ਿੇਜੇ ॥ 

ਨਮੋ ਚਬਰੰ ਦ੍ ਚਬਰੰ ਦ੍ੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ॥੧॥੧੮੫॥ 

 

ਨਮੋ ਰਾਜਸੰ ਿਾਮਸੰ ਸਾਂਚਿ ਰੂਪੇ ॥ 

ਨਮੋ ਪਰਮ ਿਿੰ ਅਿਿੰ ਸਰੂਪੇ ॥ 

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਚਗਆਨ ਚਗਆਨੇ ॥ 

ਨਮੋ ਮੰਿਰ ਮੰਿਰੇ ਨਮੋ ਚਧਆਨ ਚਧਆਨੇ ॥੨॥੧੮੬॥ 

 

ਨਮੋ ਜੁਧ ਜੁਧੇ ਨਮੋ ਚਗਆਨੇ ਚਗਆਨੇ ॥ 

ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ॥ 

ਨਮੋ ਕ੍ਲਹ ਕ੍ਰਿਾ ਨਮੋ ਸਾਂਚਿ ਰੂਪੇ ॥ 

ਨਮੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰੇ ਅਨਾਦੰ੍ ਚਬਭੂਿੇ ॥੩॥੧੮੭॥ 

 

ਕ੍ਲੰਕ੍ਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕ੍ਾਰ ਅਲੰਕੇ੍ ॥ 

ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਕ੍ ਬੰਕੇ੍ ॥ 

ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ 

ਚਿਰਭੰਗੀ ਚਿਰਕ੍ਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕ੍ਾਮੇ ॥੪॥੧੮੮॥ 

 

ਏਕ੍ ਅਛਰੀ ਛੰਦ੍ ॥ 

 

ਅਜੈ ॥ ਅਲੈ ॥ 

ਅਭੈ ॥ ਅਬੈ ॥੧॥੧੮੯॥ 
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ਅਭੂ ॥ ਅਜੂ ॥ 

ਅਨਾਸ ॥ ਅਕ੍ਾਸ ॥੨॥੧੯੦॥ 

 

ਅਗੰਜ ॥ ਅਭੰਜ ॥ 

ਅਲਖ ॥ ਅਭਖ ॥੩॥੧੯੧॥ 

 

ਅਕ੍ਾਲ ॥ ਚਦ੍ਆਲ ॥ 

ਅਲੇਖ ॥ ਅਭੇਖ ॥੪॥੧੯੨॥ 

 

ਅਨਾਮ ॥ ਅਕ੍ਾਮ ॥ 

ਅਗਾਹ ॥ ਅਢਾਹ ॥੫॥੧੯੩॥ 

 

ਅਨਾਥੇ ॥ ਪਰਮਾਥੇ ॥ 

ਅਜੋਨੀ ॥ ਅਮੋਨੀ ॥੬॥੧੯੪॥ 

 

ਨ ਰਾਗੇ ॥ ਨ ਰੰਗੇ ॥ 

ਨ ਰੂਪੇ ॥ ਨ ਰੇਖੇ ॥੭॥੧੯੫॥ 

 

ਅਕ੍ਰਮੰ ॥ ਅਭਰਮੰ ॥ 

ਅਗੰਜੇ ॥ਅਲੇਖੇ ॥੮॥੧੯੬॥ 

 

ਭੁਜੰਗ ਪਰਯਾਿ ਛੰਦ੍ ॥ 

 

ਨਮਸਿੁਲ ਪਰਨਾਮੇ ਸਮਸਿੁਲ ਪਰਿਾਸੇ ॥ 

ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਿੁਲ ਚਨਵਾਸੇ ॥ 

ਚਨਰਕ੍ਾਮੰ ਚਬਭੂਿੇ ਸਮਸਿੁਲ ਸਰੂਪੇ ॥ 

ਕੁ੍ਕ੍ਰਮੰ ਪਰਿਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਚਬਭੂਿੇ ॥੧॥੧੯੭॥ 

 

ਸਦ੍ਾ ਸਚਚਦ੍ਾਨੰਦ੍ ਸਿਰੰ  ਪਰਿਾਸੀ ॥ 

ਕ੍ਰੀਮੁਲ ਕੁ੍ਚਨੰਦ੍ਾ ਸਮਸਿੁਲ ਚਨਵਾਸੀ ॥ 

ਅਜਾਇਬ ਚਬਭੂਿੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ॥ 

ਹਰੀਅੰ ਕ੍ਰੀਅੰ ਕ੍ਰੀਮਲੁ ਰਹੀਮੇ ॥੨॥੧੯੮॥ 
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ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਵਰਿੀ ਚਿਰ ਚਕ੍ਰ ਭੁਗਿੇ ॥ 

ਸੁਯੰਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦ੍ਾ ਸਰਬ ਜੁਗਿੇ ॥ 

ਦ੍ੁਕ੍ਾਲੰ ਪਰਿਾਸੀ ਚਦ੍ਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ॥ 

ਸਦ੍ਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਚਬਭੂਿੇ ॥੩॥੧੯੯॥ 


