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ਸਦਾਿਸ਼ਵਮਹੇਨਸੁਿਤਃ | 
 

ਪਰਤੱਤਲੀਨਮਨਸੇ ਪਣਮ ਭਵਬ ਧਮੋਚਨਾਯਾਸ਼ੁ |  
ਪਕਿਟਤਪਰਤੱਤਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੧||  
 
ਪਰਮਿਸ਼ਵੇਨਕਰਾ ਬਜੁਸਂਭੂਤਾਯ ਪਣਮਵਰਦਾਯ |  
ਪਦਧੂਤਪ ਕਜਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੨||  
 
ਿਵਜਨਨਦੀਕੁ ਜ ੜੁਹੇ ਮ ਜੁਲ਼ਪੁਿਲਨਕਮ ਜੁਤਰਤ ਪੇ |  
ਸ਼ਯਨਂ ਕੁਰਾਣਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੩||  
 
ਕਾਮਾਿਹਿਦਜਪਤਯ ੇਸ਼ਮਦਮਮੁਖਿਦਵ ਰਤਵਾਿਰਧਯ ੇ|  
ਸ਼ਮਨਾਯ ਮੋਹਿਵਤਤੇਃ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੪||  
 
ਨਮਦਾ ਮਬੋਧਦਾਤੇ ਰਮਤੇ ਪਰਮਾ ਮਤੱਤਸੌਧਾਗੇ |  
ਸਮਬੁੱ ਧਯऽੇ ਮਹੇਮੋਃ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੫||  
 
ਿਗਿਲਤਾਿਵਦ ਾਹਾਲਾਹਲਹਤਪੁਰ ਸ਼ਕਾਯ ਬੋਧੇਨ |  
ਮੋਹਾ ਧਕਾਰਰਵਯ ੇਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੬|| 
 
ਸ਼ਮਮੁਖਸ਼ ਕਮੁਮੁ ਸ਼ਾਿਵਵੇਕਵੈਰਾਗ ਦਾਨਿਨਰਤਾਯ |  
ਤਰਸਾ ਨਤਜਨਤਤਯ ੇਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੭||  
 
ਿਸੱਧਾਨਕ ਪਵੱਲੀਮੁਖ ੜੁਿਤਕਰੇ ਕਪਾਿਲਭਿਕ ੜੁਤੇ |  
ਕਰਤਲਮੁਿਕਫਲਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੮||  
 

ੜੁਣਪ ਕਿਲਪਵਪੁਸ਼ੇ ੜੁਣਤੋऽਪ ਧਰਂ ਜਗਿਦਲੋਕਯਤੇ |  
ਵਨਮਧ ਿਵਹਰਣਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੯||  
 
ਿਨ ੜੁਹੀਤ ੜੁਦਯਹਰਯ ੇਪ ੜੁਹੀਤਾ ਮਸਰੂਪਰਤਾਯ |  
ਪਣਤਾ ਿਧਪੂ ਣਸ਼ਿਸ਼ਨ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੧੦||  
 
ਅ ਞਾਨਿਤਿਮਰਰਵਯ ੇਪ ਞਾਨ ਭੋਿਧਪੂ ਣਚਨਾਯ |  
ਪਣਤਾਘਿਵਿਪਨਸ਼ੁਚਯ ੇਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੧੧||  
 
ਮਿਤਮਲਮੋਚਨਦ ਸ਼ਪਤ ਬ ਮੈਕ ਦਾਨਿਨਰਤਾਯ |  
ੜੁਿਤਮਾਤਤੁਸ਼ਮਨਸੇ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੧੨||  



 
ਿਨਜਗੁਰੁਪਰਮਿਸ਼ਵੇਨ ਲਾਿਘਤਿਵ ਞਾਨ ਕਾਸ਼ਾਯ |  
ਿਨਜਤੱਤਿਨਸ਼ਲ ੜੁਦੇ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੧੩||  
 
ਪਿਵਲਾਪ  ਜਗਦਸ਼ੇਸ਼ਂ ਪਿਰਿਸ਼ਸ਼ਖ ਡਵਸੁਿਨਰਤਾਯ |  
ਆਸ ਪਾਪਾੰਨਭਜੁ ੇਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੧੪||  
 
ਉਪਧਾਨੀ ੜੁਤਬਾਹੁਃ ਪਿਰਰ ਧਿਵਰਿਕਰਾਮੋ ਯਃ |  
ਵਸਨੀ ੜੁਤਖਾਯਾ ਮੈ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੧੫||  
 
ਸਕਲਾਗਮਾਨਸਾਰਪਕਟਨਦ ਸ਼ਾਯ ਨਮਪ ਸ਼ਾਯ |  
ਸੱਿਚ ਸੁਖਰੂਪਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੧੬||  
 
ਦਾ ਸ਼ਾਿਸ਼ ਸ਼ਣਚਤੁਰਵ ਾਹਾਰਾਯ ਪਭੂਤਕਰੁਣਾਯ |  
ਵੀ ਸ਼ਾਪਾਿਵਤਜਗਤੇ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੧੭||  
 

ਯऽੋਨੁ ਪੰਨਿਵਕਾਰੋ ਬਾਹੌ ਲੇ ਛੇਨ ਿਛੰਨਪਿਤਤੇऽਿਪ |  
ਅਿਵਿਦਤਮਮਤਾਯਾ ਮੈ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੧੮||  
 
ਨ ਪਤ ਸੁਮਾਿਨ ਮੂ ਧਿਨ ਯੇਨਚਿਰਤੇਸ਼ੁ ਨਾਮਸੂਗਸ  |  

ਤ ਮੈ ਿਸੱਧਵਰਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੧੯||  
 

ਯਃ ਪਾਪੋਨऽਿਪ ਲੋਕਾਨ ਤਰਸਾ ਪਕਰੋਿਤ ਪੁਣ ਃ ਿਨਸ਼ਾਗ ਾਨ |  
ਕਰੁਣਾ ਬੁਰਾਸ਼ਯऽੇ ਮੈ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੨੦||  
 
ਿਸੱਧੇਸ਼ਰਾਯ ਬੁੱ ਧੇਃ ਸ਼ੱੁਿਧਪਦਪਾਦਪ ਮਨਮਨਾਯ |  
ਬੱਧੇ ਪਮੋਚਕਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੨੧||  
 
ੜੁਦ ਾਯ ਲੋਕਿਵਤਤੇਃ ਪਦ ਾਵਿਲਦਾਯ ਜ ਮਮੂਕੇਭ ਃ |  
ਪਣਤੇਭ ਃ ਪਦਯੁਗਲ਼ੇ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ || ੨੨||  
 
ਿਜਹੋਪਸਰਤਾਨਪ ਾਹੋਚਾਰੇਣ ਜਾਤੁ ਨਜਸ  |  

ਕੁਰਾਣਾਯ ਿਵਰਕਾ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੨੩||  
 
ਕਮਨੀਯਕਵਨਕਰੇ ਸ਼ਮਨੀਯਭਯਾਪਹਾਰਚਤੁਰਾਯ |  
ਤਪਨੀਯਸਦਸ਼ਵਪੁਸ਼ੇ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੨੪||  
 
ਤਾਰਕਿਵਦ ਾਦਾਤੇ ਤਾਰਕਪਿਤਗਰਵਾਰਕਾਸ ਾਯ |  
ਤਾਰਜਪਪਵਣਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੨੫||  
 

ਮੂਕੋऽਿਪ ਯ ੜੁਪਾ ਚੇ ਲੋਕੋਤਰਕੀਿਰਰਾਸ਼ੁ ਜਾਯੇਤ |  
ਅ ਭੁਤਚਿਰਤਾਯਾ ਮੈ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੨੬||  
 
ਦੁ ਜਨਦੂਰਾਯ ਤਰ  ਸੱਜਨਸੁਲਭਾਯ ਹਸਪਾਤਾਯ |  



ਤਰੁਤਲਿਨਕੇਤਨਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੨੭||  
 

ਭਵਿਸ ਧੁਧਾਰਿਯਤੇ ਭਵਭਕਾਯ ਪਣਮਵਸ਼ ਾਯ |  
ਭਵਬ ਧਿਵਰਿਹਤਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੨੮||  
 

ਿਤਿਵਧਸ ਾਿਪ ਤ ਾਗਂ ਵਪੁਸ਼ਃ ਕਰਂੁ ਸਲਤਯ ੇਯ ਇਵ |  
ਅਕਰੋ ਸਮਾਿਧਮ ਮੈ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੨੯||  
 

ਕਾਿਮਨਮਿਪ ਿਜਤ ੜੁਦਯ ਂਕਰਂ ਸ਼ਾਨਂ ਜਡਂ ਸੁਿਧਯਮ |  
ਕੁਰੁਤੇ ਯ ਕਰੁਣਾऽ ਮੈ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ || ੩੦||  
 
ਵੇਦ ੜੁਿਤਸਿਵਦੱਲ ਸ਼ਣਲ ਸ਼ ੇਸ਼ੁ ਸਿਨਹਾਨਾਨਾਮ |  
ਿਨਸ਼ਯ ੜੁਤੇ ਿਵਹਰੇ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੩੧||  
 
ਬਾਲਾਰੁਣਿਨਭਵਪੁਸ਼ੇ ਲੀਲਾਿਨ ਧੂਤਕਾਮਗਰਾਯ |  
ਲੋਲਾਯ ਿਚਿਤਪਰਸ  ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੩੨||  
 
ਸ਼ਰਣੀ ੜੁਤਾਯ ਸੁਗੁਣੈਣੀ ੜੁਤਰਕਪ ਕਜਾਤਾਯ |  
ਧਰਣੀਸਦੱ ਸ਼ਮਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੩੩||  
 
ਪਣਤਾਯ ਯਿਤਵਰੇਣ ੈਰਣਨਾਥੇਨਾਪ ਸਾਧ ਿਵਘ ੜੁਤੇ |  
ਗੁਣਦਾਸੀ ੜੁਤਜਗਤੇ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੩੪||  
 
ਸਹਮਾਨਾਯ ਸਹਸਾਣ ਪ ਪਰਾਧਾ ਪਣਮਜਨਰਿਚਤਾਨ |  
ਸਹਸੈਵ ਮੋ ਸ਼ਦਾਤੇ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੩੫||  
 
ੜੁਤਦੇਹਾਯ ਨਤਾਵਿਲਤੂਣਪ ਞਾਪਦਾਨਵਾ ਛਾਤਃ |  
ਸ਼ੀਦ ਿਸ਼ਣਵਕਾਯ ਪਣਿਤਂ ਕੁ ਮਃ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਨਾਯ ||੩੬||  
 
ਤਾਪਤਯਾਰ ੜੁਦਯਸਾਪਤਯਹਾਰਦ ਸ਼ਨਮਨਮਹਮ |  
ਗੁਰੁਵਰਬਿੋਧਤਮਿਹਮਨ ਸ਼ਰਣਂ ਯਾਸ  ੇਤਵਾ ਿਘਕਮਲਯੁਗਮ || ੩੭||  
 
ਸਦਾ ਮਿਨ ਿਵਲੀਨ ੜੁ ਸਕਲਵੇਦਸ਼ਾਸਾਰਿਵਤ ਸਿਰੱਤਟਿਵਹਾਰ ੜੁਤ ਸਕਲਲੋਕ ੜੱੁਤਾਪ ੜੁਤ |  
ਸਦਾਿਸ਼ਵਪਦਾ ਬੁਜਪਣਤਲੋਕਲਭ  ਪਭੋ ਸਦਾਿਸ਼ਵਯਤੀਟ ਸਦਾ ਮਿਯ ੜੁਪਾਮਪਾਰ  ਕੁਰੁ ||੩੮||  
 

ਪੁਰਾ ਯਵਨਕਰਨਸਵਦਮਨਰਕऽੋਿਪ ਯਃ ਪੁਨਃ ਪਦਸਰੋਰੁਹਪਣਤਮੇਨਮੇਨਿਵਿਧਮ |  
ੜੁਪਾਪਰਵਸ਼ਃ ਪਦਂ ਪਤਨਵ ਿਜਤਂ ਪਾਪ ਯ ਸਦਾਿਸ਼ਵਯਤੀਟ ਸ ਮੱਯਨਵਿਧਂ  ੜੁਪ  ਿਸਞਤੁ ||੩੯||  

 
ੜੁਸ਼ੀਕ ੜੁਤਚੇਤਿਸ ਪ ੜੁਤਦੇਹਕ ੇਰੋਗਕੈਰਨਕ ੜੁਿਜਨਾਲਯ ੇਸ਼ਮਦਮਾਿਦਗ ਧੋ ਿਝਤੇ |  
ਤਵਾ ਿਘਪਿਤਤੇ ਯਤੌ ਯਿਤਪਤੇ ਮਹਾਯਿੋਗਰਾਟ ਸਦਾਿਸ਼ਵ ੜੁਪ  ਮਿਯ ਪਕੁਰੁ ਹੇਤੁਸ਼ੂਨ  ਦਤਮ ||੪੦||  
 

ਨ ਚਾਹਮਿਤਚਾਤੁਰੀਰਿਚਤਸ਼ਬਸ ਘੈਃ ਸੁਿਤਂ ਿਵਧਾਤੁਮਿਪ ਚ ਸ਼ਮੋ ਨ ਚ ਜਪਾਿਦਕऽੇਪ ਿਸ ਮੇ |  
ਬਲ ਂਬਲਵਤ  ਵਰ ਪਕੁਰੁ ਹੇਤੁਸ਼ੂਨ  ਿਵਭ ੋਸਦਾਿਸ਼ਵ ੜੁਪ  ਮਿਯ ਪਵਰ ਯੋਿਗਨ  ਸਤਰਮ ||੪੧||  
 



ਸ਼ਬਾਰਿਵ ਞਾਨਯੁਤਾ ਿਹ ਲੋਕ ੇਵਸਿਨ ਲੋਕਾ ਬਹਵਃ ਪਕਾਮਮ |  
ਿਨਸ਼ਾਯੁਤਾ ਨ ਸ਼ਤਦਸ਼ਪੂਰਾ ਿਬਨਾ ਭਵਨਂ ਯਿਤਰਾਜ ਨੂਨਮ ||੪੨||  
 
ਸੋਕਾਰਨਪੀਤ ੜੁਦ ਬੁਜਾਯ ਪਾਦਾ ਜਚੂਡਾਪਰਰੂਪਧਰੇ |  
ਸ਼ੋਕਾਪਹਰੇ ਤਰਸਾ ਨਤਾਨ  ਪਾਕਾਯ ਪੁਣ ਸ  ਨਮੋ ਵਤੀਸ਼ ||੪੩||  
 
ਨਾਹਂ ੜੁਸ਼ੀਕਾਿਣ ਿਵਜੇਤੁਮੀਸ਼ੋ ਨਾਹਂ ਸਪ ਬਾਭਜਨਾਿਦ ਕਰੁਮ |  
ਿਨਸਰਯਾ ਤਂ ਦਯਯੈਵ ਪਾਿਹ ਸਦਾਿਸ਼ਵੇਮਂ ਕਰੁਣਾਪਯੋਧੇ ||੪੪||  
 

ੜੁਤਯਾऽਨਯਾਨਤਾਵਿਲਕਿੋਟਗਤੇਨਾਿਤਮਨਬਧੇੋਨ |  
ਮੁਦਮੇਿਹ ਿਨਤ ੜੁਪਪਵਰ ਸੁਤ ਾ ਸਦਾਿਸ਼ਵਾਯਾਸ਼ੁ ||੪੫||  
 

ਇਿਤ ਸ਼ੀਮੱਜਗਦੁਰੁ ੜੁਙਿਗਿਰ ਸ਼ੀਸੱਿਚਦਾਨਨਿਸ਼ਵਾਿਭਨਵ ੜੁਿਸਂਹਭਾਰਤੀਸਾਿਮਿਭਿਰਰਿਚਤਾ ਸਦਾਿਸ਼ਵਮਹੇਨਸੁਿਤਃ ਸਮਾਪਾ || 
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