
ਵਿਭੁਵਿ ਸਂਵਿ 
 
ਹਵਿਕਥਾਮ੍ਰ੍ ਇਿਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ 
ਕਿੁਣਵਦਂਦਾਪਵਿਿੁ ਪੇਲ਼ੁਿੇ 
ਪਿਮ ਭਗਿਦ੍ਭਕਤਵਿਦਿਾਦਿਵਦ ਕੇਲ਼ੁਿਦੁੁ 
 
ਸ਼੍ਰੀਿਿੁਵਣਿੱਲਭਿ ਪਿਮਵਿ 
ਭੂਵਿਿੂਪਿ ਕਂਡ ਕਂਡ 
ਲੀਿੇਿਵਦ ਵ ਵਂਿਸੁਿ ਮਿਦਵਲ ਿੋਡ ੁਸਂਭਰਮਵਦ 
ਿੀਿ ਸਾਿਾਿਣ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸ 
ਜਾਵਿ ਿੈਜਾਵਹਿਿੁ ਸਹਜ ਵਿਜਾਵਿ 
ਖਂਡਾਖਂਡ ਬਗੇਗਲ਼ਿਵਿਿੁ ਬੁਿਵਿਂਦ ੫-੧ 
 
ਜਲਿਿਾਗਸਦੋਲ਼ਗੇ  ਵਿਸੁਿ 
ਹਲਿ ੁਜੀਿਿ ਵਿੜ੍ਵਮਵਸਹਿਦ 
ਿੋਲ਼ੁ ਸਜਾਵਿ ਵਿਜਾਵਿ ਸਾਿਾਿਣ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਗਲ਼ 
ਵਿਵਲ਼ਦੁ ਿੱਿਤ੍ਸਸਥਾਿਦਵਲ ਿੇ 
ੱੱਗਵਲ਼ਵਸ ਹੱਵਬਦ ਮਿਵਦ ਪਵੂਜਸੁ 
ਿਲਿਿਯਾਪਤਿ ਿੂਪਗਲ਼ ਿੋਡੁਿਲੇ ਵਹੱਗੁਵਿਿੁ ੫-੨ 
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ਪਰਵਿਮ ਸ਼੍ਾਵਲਗਰਾਮ ਗੋ ਅਭਯਾ 
ਗਿਿਵਿਵਥ ਸ਼੍ਰੀਿੁਲ਼ਵਸ ਵਪੱਪਲ 
ਯਵਿ ਿਿਸਥ ਗ੍ੜੜ੍ ਇਹਸਥ ਿਟੁ ਯਜਮਾਿ ਸਵਪਿਜਿ 
ਪ੍ੜੜ੍ ਇਵਥਵਿ ਜਲ ਵਸ਼੍ਵਖ ਪਿਿ ਿਾਿਾ 
ਪਥ ਿਿਗਰਹ ਯੋਗ ਕਿਣ ਭ 
ਵਿਵਥ ਵਸਿਾਵਸਿਪਅ ਸਂਕਰਮਣਿਿਵਿਸ਼੍ਠਾਿ ੫-੩ 
 
ਕਾਦ ਕਾਂ ਿਦੋਲ਼ਗੇ ਸ਼੍ੋਵਭਪ 
ਆਵਦਿੇਯਾਸਯਿ ਿਿੇਵਦ ਲਕ ੁ
ਮੀਿਿਿੁ ਪਰਵਿਵਦਿਵਦ ਸ਼੍ਾਵਲਗਰਾਮਦੋਲ਼ਵਗੱਪ 
ਐਦੁਸਾਵਿਿ ਮੇਲੇ ਮਿੂ 
ੱੱਿੈਦਵਿਕ ਐਿੂਿੁ ਿੂਪਵਦ 
ਭੂਿਿਗਲ਼ਵਭਮਾਵਿ ਵਦਵਿਜਿੋਵਲ਼ੱਪਿਿਿਿਿ ੫-੪ 
 
ਸ਼੍ਰੀਿਮਣ ਪਰਵਿਮੇਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਹਵਦ 
ਮੂਿਵਿਕਿਾਵਗੱਪ ਮਲੈੇ 
ਿੂਿੁ ਿੂਪਿ ਿਵਿਵਸ ਇੱਪਿੁ ਅਵਹਿਾ ਲਵਦ 
ਦਾਿੁਮਥਿਿ ਗੈਯੇ ਪਾਿਕ 
ਿੋਿੁਿਂਿੇ ਪਰਿੀਕ ਸੁਿਿੋਲ਼ੁ 
ਿੋਿੁਵਿੱਪਿੁ ਿੱਿਦਾਕਾਿਦਵਲ ਿੋਲ਼੍ਪਵਿਗੇ ੫-੫ 
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ਕਿਣਿੀਯਾਮਕਿੁ ਿਾਿੁਪ 
ਕਿਣਦੋਲ਼ਗੈਿੱਿੇਿਡ ੁਸਾ 
ਵਿਿਦ ਹਵਦਿਾਲ੍ਕਵਿਕ ਸ਼੍ਿਿੂਪਂਗਲ਼ਿੇ ਿਵਿਵਸ 
ਇਿੁਵਿਹਿੁ ਿਦਪੂ ਿਾਮਗ 
ਲ਼ਵਿਿੁ ਪਵੂਜਸੁਵਿਹਿ ਪੂਜੇਯ 
ਵਿਿੁਿ ਕੈਗੋਂਬਿੁ ਤ੍ਸੜ੍ ਇਉਸ਼ਸ਼੍ਾ੍ਤਿੁ ਜਲਿ ਕੋਂਬਂਿੇ ੫-੬ 
 
ਵਬਂਬਿੂਪਿੁ ਈ ਿੇਿਵਦ ਜਡ 
ਪੋਂਬਸੁਿ ਮੋਦਲਾਦ ਸੁਿਿੋਲ਼ 
ਵਗਂਬੁਗੋਂਵਡਹਿੇਂ ਦਵਿਦੁ ਿੜ੍ਮਾ੍ਥਕਾਮਗਲ਼ 
ਹਂਬਵਲਵਸਦਿੁਵਦਿਵਦ ਵਿਸ਼੍ਵਕ ੁ
ਟੁਂਵਬ ਕੋੋੱਟ ਕਣਾਾੰਿ ਕੁਤ੍ਸਵਸਿ 
ਕਂਬਵਲ਼ਯੇ ਸੌਭਾਗਯਿੇਂਦਿਿਂਵਰਰਗਲ਼ ਭਵਜਸ ੁ੫-੭ 
 
ਿਾਵਿਯੋਲ਼ਵਗੱਪੱਿਿਾਲਕੁ 
ਮੂਿੇਿਡੁਸਾਵਿਿਦ ਮਲੇ੍ਮੁ 
ੱਾੰਿੂਿ ਹਵਦਿੇਲ਼ੇਵਿਪ ਿੂਪਿੁ ਸ਼੍ਰੀ ਿੁਲਵਸ ਦਲ਼ਵਦ 
ਿੂਿ ਅਿਿੱਿੋਂਦੁ ਪੁਸ਼੍ਪਵਦ 
ਮੂਿਵਿਕ ਦਸ਼੍ ਦੀਪਦੋਲ਼ੁ ਿਾ 
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ਿੂਿ ਮੂਿੁ ਸੁਮੂਵ੍ਤਗਲ਼ੁ ਗਂਿਦੋਲ਼ਵਗਿਵੁਿਹਿੁ ੫-੮ 
 
ਅਸ਼੍ਟਦਲ਼ਸਧ੍ੜੜ੍ ਇਦਯ ਕਮਲਾ 
ਵਿਵਸ਼੍ਟਿਿੁ ਿਾਿਾਵਗ ਸ੍ਵੋ 
ਤ੍ਸੜੜ੍ ਇਸ਼੍ਟਮਵਹਮਿੁ ਦਲ਼ਗਲ਼ਵਲ ਸਂ ਵਿਸੁਿੋਲ਼ਵਗੱਦ ੁ
ਦੁਸ਼੍ਟਵਿਗੇ ਦੁੜ੍ਬੁੱ ਵਿ ਕੜ੍ਮ ਵਿ 
ਵਸ਼੍ਸ਼੍ਤਵਿਗੇ ਸੁਜਾੰਆਿ ਿੜ੍ਮ ਸਂ 
ਪੁਵਸ਼੍ਟਗੈਸੁਿ ਸਂਿੈਪ ਵਿ੍ਦੁਸ਼੍ਟ ਸੁਖਪੂੜ੍ਣ ੫-੯ 
 
ਵਿੱਿਦੇਹਾਗਾਿ ਦਾਿਾ 
ਪਿਯਵਮਿਰਾਵਦਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਗੁਣ 
ਵ ੱਿਬੁੱ ਿਯਵਦਂਵਦਰਯਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਜਾੰਆਿਕੜ੍ਮਦੋਲ਼ੁ 
ਿੱਿਦਾਹਵਯਿਾਵਗ ਕਿੇਸੁਿ 
ਸਿਯਸਂਕਲਾਪਿੁਸਾਿਵਦ 
ਵਿਿਯਦਵਲ ਿਾ ਮਾਵਡਮਾਵਡਪਿੇਂ ਦੁ ਸ੍ਮਵਿਸੁਵਿਿੁ ੫-੧੦ 
 
ਭਾਿ ਦਰਿਯਵਕਰਯੇਗਲ਼ੇਵਿਸੁਿ 
ਈ ਵਿਿਾਦਵੈਿਿਰਯਂਗਲ਼ 
ਭਾਵਿਸੁਿ ਸਦ੍ਭਵਕਤਯਵਲ ਸ੍ਵਿਰ ਮਿਯੇਦਲੇ 
ਿਾਿਕਿੁ ਿਾਿੇਂ ਦੁ ਪਰਵਿਵਦਿ 

www.yo
us

igm
a.c

om

4



ਸੇਵਿਸੁਿ ਭਕਤਵਿਗੇ ਿਾੰ ਿਿੁ 
ਈਿ ਕਾਿ ੜੜ੍ ਇਪਾਲ਼ੁ ਕਵਿਿਿਗਵੋਲਦ ਿੇਿਿਂਿੇ ੫-੧੧ 
 
ਬਾਂਦਲ਼ਿ ੇਮੋਦਲਾਦਦਿੋਲ਼ੋਂ 
ਦੋਂਦਿਵਲ ਪੂਜਾ ਸੁਸਾਿਿ 
ਿੇਂਦੇਵਿਸੁਿ ਪਦਾ੍ਥਗਲ਼ੁ ਬਗੇਬਗੇਯ ਿੂਿਿਵਦ 
ਸਂਦਵਣਵਸਕੋਂਵਡਹਿੁ ਿਯਾਿਕ ੇ
ਿਂਵਦਵਿਿੁ ਵ ਵਂਿਵਸ ਸਦਾ ਗੋ 
ਵਿਂਦਿਵ੍ਿਵਸ ਿੋਡੁ ਿਵਲਿਵਲਦਾਡੁ ਕੋਂਡਾਡ ੁ੫-੧੨ 
 
ਜਲਜਾਿਾਭਿ ਮੂਵ੍ਤ ਮਿਦਵਲ 
ਿੇਲੇਗੋਵਲ਼ਵਸ ਵਿਸ਼੍ਿਲਭਕੁਵਿਯਵਲ 
 ਵਲ਼ਵਬਵਸਲੁਮਲ਼ੇਗਾਵਲ਼ਗਲ਼ ਵਿਵਂਦਸਦੇ ਵਿਿਯਦਵਲ 
ਿੇਲਦਵਲਹ ਗਂਿਿ ੇਸੁਗਂਿਿੁ 
ਜਲਿ ੇਿਸ ਿੂਪਿੇ ਸੁਦੀਪਿ ੁ
ਏਲਿੁ  ਾਮਿ ਸ਼੍ਬਦਿਾਦਯਗਲ਼ੜ੍ਵਪਸਲੁ ਓਵਲਿ ੫-੧੩ 
 
ਗੋਲ਼ਕਗਲ਼ੁ ਿਮਾਿਮਣਿ ਵਿ 
ਜਾਲਯਗਲ਼ਿੁਵਦਿਵਦ ਸਂਪਰ 
ਆਲਿੇਯੇ ਸਾੰ ਮੜ੍ਜਿਿੁ ਕਿਣਗਲ਼ੇ ਦੀਪਗਲ਼ੁ 
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ਸਾਲੁ ਿੱਿਵਦਵਸ਼੍ਯਗਲ਼ ਸ 
ੱਾੰਮੇਲ਼ਿਿ ੇਪਵਿਯਕਂ ਿਤ੍ਸਸੁਖ 
ਦੇਵਲ਼ਗੇਯੇ ਸੁੱ ਪੱਵਿ ਗਾਤ੍ਸਮਵਿਿੇਦਿਿੇ ਿਸਿ ੫-੧੪ 
 
ਪਾਪਕੜ੍ਮਿੁ ਪਾਦਕੁਗੇਲ਼ਿੁ 
ਲੇਪਿਿੁ ਸਤ੍ਸਪੁਣਯ ਸ਼੍ਾਸਤਰਾ 
ਲਾਪਿਿੇ ਸ਼੍ਰੀਿੁਲਵਸ ਸੁਮਿੋਵ੍ਰ੍ ਇੱਵਿਗਲ਼ੁ ਸੁਮਿ 
ਕੋਪ ਿੂਪਿੁ ਭਵਕਤ ਭੂਸ਼੍ਣ 
ਿਯਾਵਪਵਸਦ ਸਦ੍ਬੁੱ ਵਿ ਛਿਰਿੁ 
ਦੀਪਿੇ ਸੁਜਾੰਆਿ ਿਾਿਵ੍ਤਗਲ਼ੇ ਗੁਣਕਿਿ ੫-੧੫ 
 
ਮਿ ਿ ਿ ਕਾਯਕ ਪਰਦਇਣੇ 
ਯਿੁਵਦਿਵਦ ਸ੍ਵਿਰ ਿਯਾਪਕ 
ਿਿਿੁਹੇਅਣਗੜ੍ਵਪਸੁਿ ਮੋਵਦਸੁਿਵਲਿੁ ਸਿਿ 
ਅਿੁਭਿਕੇ ਿਂਦੁਕੋ ਸਕਲ ਸਾ 
ਿਿਗਲ਼ੋਲ਼ਵਗਦੇ ਮੁਖਯ ਪਾਮਿ 
ਮਿੁਜਵਿਗੇ ਪੇਵਲ਼ਦਿੇ ਵਿਵਲ਼ਯਦੁ ਬੁਿਵਿਗੱਲਦਲੇ ੫-੧੬ 
 
 ਿੁਿਵਿਿ ਪੁਿੁਸ਼੍ਾ੍ਥ ਪਡੇਿਿੇ 
 ਿੁਿਦਸ਼੍ ਲੋਕਗਲ਼ ਮਿਯਦੋ 
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ਵਲ਼ਿਿੁਪਾਯਗਵਲ਼ੱਲ ਿੋਡਲੁ ਸਕਲ ਸ਼੍ਾਸਤਰਦਵਲ 
ਸਿਿ ਵਿਸ਼੍ਯੇਂਵਦਰਯਗਲ਼ੱਵਲ ਪਰਵਿ 
ਿਿਿੇਵਿਵਸ ਿਾਵਜਸਿੁ ਲਕੁਮੀ 
ਪਵਿਗੇ ਸ੍ਵ ਸਮੜ੍ਪਣੇਯੁ ਮਹਪੂਜੇ ਸਦਪੁਾਯ ੫-੧੭ 
 
ਗੋਲ਼ਕਿ ੇਕੁਂਡਾਵਗਿ ਕਿਣਿੁ 
ਮੇਲੋਦਵਗ ਬਹ ਵਿਸ਼੍ਯ ਸਵਮਿੇਯ ੁ
ਗਾਵਲ਼ ਯਿਿਿੁ ਕਾਮ ਿੂਮਿੁ ਸਾੰ ਵਿਿਾਿਾਵ੍ਿ 
ਮੇਲ਼ਿਿੇ ਪਰਜਵਾਲੇ ਵਕਵਡਗਲ਼ੁ 
ਿੂਵਲ਼ਦਾਿਂਦਗਲ਼ੇ ਿੱਿ 
ਤ੍ਸਕਾਲ ਮਾਿੁਗਲ਼ੇੋੱਲ ਮਂਿਰਾਿਯਾਤ੍ਸਮਯਜਾੰਅਵਿਦੁ ੫-੧੮ 
 
ਮਿੁਵਿਿੋਵਿਯ ਪੱਟਣਕੇ ਪ ੁ
੍ਵਦ ਕਿਾਟਗਲ਼ਇ ਿਾਵਸਕ 
ਿਦਿ ਸ਼੍ਰੋਿਰਗਲ਼ੇਿਡੁ ਦਇਣ ਉੱਿਿਦਵਾਿ 
ਗੁਦ ਉਸ਼ਪਸਥਗਲ਼ੇਿਡੁ ਪਵਸ਼੍ਿਮ 
ਕਦਗਲ਼ੇਵਿਪਿੁ ਸ਼੍ਟ ਸਿੋਜਿੇ 
ਸਦਿ ਹ੍ੜੜ੍ ਇਦਯਿ ੇਮਂਟਪਂਗਲ਼ੁ ਵਿਰਗੁਣਗਲ਼ੇ ਕਲਸ਼੍ ੫-੧੯ 
 
ਿਾਿੁਗਲ਼ੁ ਸਪਤਾਿਿਣ ਉਸ਼ਪ 
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ਿੀਵਥਗਲ਼ੇ ਿਾਵਡਗਲ਼ ੁਮਦਗਲ਼ੁ 
ਯੂਥਪਗਲ਼ੁ ਸੁਸ਼੍ੁਮਿਾ ਿਾਵਡਯੇ ਿਾਜਪਥਂਾਿ 
ਈ ਿਿੂਿੁਹਗਲ਼ੇ ਿਿਗਂਲ਼ੁ 
ਮਾਿਵਿਸ਼੍ਵਿੁ ਪਂ ਿੂਪਵਦ 
ਪਾਿਕਗਲ਼ੇਂਬਵਿਗਲ਼ਿੁ ਸਂਹਵਿਪ ਿਲ਼ਿਾਿ ੫-੨੦ 
 
ਇਿ ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਂਕਾਵਦਗਲ਼ੇ ਲਮੀ 
ਿਵਿਿੇਯਿਸਿ ਦਵਾਿਪਾਲਕ 
ਿੇਵਿਸੁਵਿੱਪਿੁ ਮਿਦ ਵ੍ਰੜ੍ ਇੱਵਿਗਲ਼ੇ ਪਦਾਵਿਗਲ਼ ੁ
ਅਿੁਭਵਿਪ ਵਿਸ਼੍ਯਂਗਲ਼ੇ ਪ 
ੱੱਟਣਕੇ ਬੱਪ ਪਸਾਿਗਲ਼ੁ ਜੀ 
ਿਿੁ ਸੁਿ੍ਤਕ ਕੱਪਗਲ਼ ਕੈਗੋਂਬ ਹਵਿ ਿਾਿੁ ੫-੨੧ 
 
ਉਸ਼ਿੁਪਿਾਕਰਮਿਿਮਵਿਗੇ ਦਸ਼੍ 
ਕਿਣਗਲ਼ੁ ਕਾੰ ਿਵਡਯ ਸਾਲੁਗ 
ਲ਼ਿਵਿਦੂਿਿ ਸਵਦਵਹਾਿਕੇ ਵ ੱਿ ਮਂਟਪਿ ੁ
ਮਿਵਲ਼ ਬੀਸੁਿ ਸ਼੍ਵਾਸਗਲ਼ੁ  ਾ 
ਮਿ ਵਿਲਾਵਸਵਿ ਬੁੱ ਵਿ ਦਾਮ ੋ
ਦਿਗੇ ਸਾਸ਼੍ਤਾਂਗ ਪਰਣਾਮਗਲ਼ੇ ਸੁਸ਼੍ਯਿਗਲ਼ੁ ੫-੨੨ 
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ਮਾਿਮਣਿਿਮਿੇਗੇ ਸੁਮਹਾ 
ਦਵਾਿਿੇਵਿਸੁਿ ਿਦਿਕੋੋੱਪੁਿ 
ਿੋਿਣ ਸ੍ਮਸ਼੍ੁਗਲ਼ ੁਕੇਸ਼੍ਗਲ਼ੇ ਪਿਾਕੇਗਲ਼ ੁ
ਊਵਿ ਿਡੇਿਂਵਰਰਗਲ਼ੁ ਜਂਰਗ 
ਲ਼ੂਿੁ ਮਿਯੋਦਿ ਵਸ਼੍ਿਗਲ਼ਾ 
ਗਾਿਦੁੱ ਪਵਿਗੇਗਲ਼ੁ ਕੋਸ਼੍ਗਲ਼ੈਦੁ ਕੋਣੇਗਲ਼ੁ ੫-੨੩ 
 
ਈ ਸ਼੍ਿੀਿਿੇ ਿਥ ਪਿਾਕ ਸੁ 
ਿਾਸਗਲ਼ੇ ਪੁਂਡਰਗਲ਼ੁ ਿਵਜ ਵਸਂ 
ਹਾਸਿਿੇ ਵ ੱਿਿੁ ਸਬੁੁੱ ਵਿਯੇ ਕਲਸ਼੍ ਸਨ੍ਮਿਿੇ 
ਪਾਸ਼੍ ਗੁਣ ਦਂਡਿਰਯਗਲ਼ੁ ਸ਼ੁ੍ 
ਭਾਸ਼੍ੁਭਦਵਯ ਕੜ੍ਮ  ਕਰ ਮ 
ਹਾ ਸਮ੍ਥਾਸ਼੍ਵਗਲ਼ੁ ਦਸ਼੍ਕਿਣਂਗਲ਼ੇਵਿਸੁਿੁਿੁ ੫-੨੪ 
 
ਮਾਿਵਿਸ਼੍ਵਿੁ ਦੇਹਿਥਦੋਲ਼ੁ 
ਸੂਿਿਾਵਗਹ ਸ੍ਵਕਾਲਵਦ 
ਸ਼੍ਰੀਿਿੁਵਣਿੱਲਭ ਿਵਥਕਿੇਂ ਦਵਿਦੁ ਵਿਿਯਦਵਲ 
ਪਰੀਵਿਵਯਂਦਵਲ ਪਵੋਸ਼੍ਸੁਿ ਿਾ 
ਿਾਿਪਾਵਦਗਵਲ਼ਂਦਵਲ ਵਿਿਿ 
ਈ ਿਿੁਵਿਿੋਲ਼ੁ ਮਮਿੇ ਵਬੱਟਿਿਿਿੇ ਮਹਯੋਗੀ ੫-੨੫ 
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ਭਿਿੇਵਿਪ ਿਿਵਿਯਲ਼ੋੁ ਕੜ੍ਮ 
ਪਰਿਹਦੋਲ਼ੁ ਸਂ ਵਿਸਵੁਿਹ ਦ ੇ
ਹਿ ਸੁਿਾਿੇਯ ਮਾਵਡ ਿਾੰ ਿਿਵਿਂਦੋਡਗਵੂਡ 
ਵਦਿਸ ਵਦਿਸਗਲ਼ੱਵਲ ਲਕੁਮੀ 
ਿਿਿੁ ਕਰੀਵਡਪਿੇਂ ਦੁ ਵ ਂਵਿਸੇ 
ਪਿਿਿੱਯ ਭਿਾਬ੍ਵਿ ਦਾਵਟਵਸ ਪਿਮਸੁਖਿੀਿ ੫-੨੬ 
 
ਅਪਣਾਲਯਗਿ ਪਦਾ੍ਥਿੁ 
ਸਤ੍੍ੀ ਪੁਿੁਸ਼੍ਿੁਗਵਲ਼ਂਵਦਰਯਗਲ਼ਵਲ 
ਦੀਪ ਪਾਿਕਿਵੋਲ਼ਡਵੁਿਹ ਿੈਲਾਵਦ ਦਰਿਯਗਲ਼ 
ਆ ਪਿਮਗਿਦਾਿਿੇਂਦੁ ਪ 
ਦੇਪਦੇ ਮਿੇਯਦਲੇ ਸ੍ਮਵਿਸੁਿ 
ਭੂਪਿਂਦਵਦ ਸਂ ਵਿਸੁ ਵਿੜ੍ਭਯਵਦ ਸ੍ਵਿਰ ੫-੨੭ 
 
ਿਾਵਿਜਭਿਾਂਡਿੇ ਸਮੁਂਟਪ 
ਮੇਿੁਵਗਵਿ ਵਸਂਹਾਸਿਿੁ ਭਾ 
ਗੀਿਵਥਯੇ ਮੱਜਿਿੁ ਵਦਗਵਸਤਰਗਲ਼ੁ ਿੁਵਡ ਮਿਂਰ 
ਭੂਿੁਹਜ ਫਲਪੁਸ਼੍ਪ ਗਂਿ ਸ 
ਮੀਿ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ਿਵਿ ਦੀਪ ਭੂਸ਼੍ਣ 
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ਿਾਿਕੇਗਲ਼ੇਂਦੜ੍ਵਪਸਲੁ ਕੈਗੋਂਡੁ ਮਾੰ ਵਿਸੁਿ ੫-੨੮ 
 
ਭੂਸੁਿਿੋਵਲ਼ੱਪਬ੍ਜ ਭਿਿੋਲ਼ੁ 
ਿਾਸੁਦੇਿਿੁ ਿਾਯੁ ਖਗਪ ਸ 
ਦਾਵਸ਼੍ਿਵਹਪੇਂਦਰਿੁ ਵਿਿਸਵਾਾੰਿਾਮਕ ਸੂ੍ਯ 
ਭੇਸ਼੍ ਕਾਮਮਿਾਸਯ ਿਿੁਣਾ 
ਵਦ ਸੁਿਿੁ ਅਵਿਰਯਿੋਵਲ਼ੱਪਿੁ 
ਿਾਸਿਾਵਗਹ ਸਂਕਿਸ਼ੁ੍ਣਿ ਿੋਵਡ ਮੋਵਦਪਿੁ ੫-੨੯ 
 
ਮੀਿਕੇਿਿਿਿਯ ਪਰਾਣਾ 
ਪਾਿ ਿਯਾਿੋਦਾਿ ਮਖੁਯੈ 
ਕੋਿ ਪਂ ਾਸ਼੍ਨ੍ਮਿਦੁਗਣ ੜ੍ ਇਦਰ ਿਸੁਗਣਿੁ 
ਮੇਿਕਾਤ੍ਸਮਜੇ ਕੁਿਿ ਵਿਸ਼੍ਵ 
ੜਸੇਿ ਿਿਪਾਦਯਵਿਵਮਸ਼੍ਿੁ ਸ 
ਦਾਿੁਿਾਗਵਦ ਿਵੇਿਪਦੁੁ ਿੈਸ਼੍ਯਿੋਲ਼ੁ ਪਰਦਯੁਮਿ ੫-੩੦ 
 
ਇਿੁਵਿਹਿੁ ਿਾਸਤਯਦਸਰਿੁ 
ਵਿਿੁੜ੍ ਇਵਿਯੁ ਯਮਿੜ੍ਮ ਯਮ ਵਕ ਂ
ਕਿਿੁ ਮੇਵਦਵਿ ਕਾਲਮ੍ਰੜ੍ ਇਿਯੁ ਸ਼੍ਿੈਸ਼੍ਿਿਾਵਦਗਲ਼ ੁ
ਕਿੇਵਸਕੋਂਬਿੁ ਸ਼੍ੂਦਰਿੇਂਦਿ 
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ਿਿਿ ਸ਼੍ੂਦਰਿੋਵਲ਼ੱਪਵਿਿਿੋਲ਼ 
ਗਿਵਿਦੂਿਵਿਿੁੱ ਿਵਿਹਿੇਂ ਦਵਿਿੁ ਮਾੰ ਵਿਪਦੁ ੁ੫-੩੧ 
 
ਿੀਿਭਯ ਿਾਿਾਯਣ  ਿੁ 
ਸ਼੍ਪਾਿੁ ਿਾਿੇਂ ਦੇਵਿਵਸ ਿੱਿ 
ੱੱਜਾਵਿ ਿੜ੍ਮ ਸੁਕੜ੍ਮਗਲ਼ ਿਾ ਮਾਵਡ ਮਾਵਡਸੁਿ 
 ੇਿਿਿ ਓਲ਼ਹਿੋਗੇ ਓਿ 
ਪਰੋਿਿਾਵਗੱਦੇੋੱਲਵਿਗੇ ਸਂ 
ਪਰੀਵਿਯਵਲ ਿੜ੍ਮਾ੍ਥਕਾਮਵਦਗਲ਼ ਕੋਡਵੁਿਹਿੁ ੫-੩੨ 
 
ਵਿਿਿਿਿਦ ਵਿਿਾਿ ਵਿਗਿਾ 
ਭਯਵਿਕ ਸਮਾਸਮਿਵ੍ਤ ਸਾਮਗ 
ਵਿਰਦਸ਼੍ਗਣ ਸਂਪੁਜਯ ਵਿਰਕਕੁੱ ਿਾਮ ਸ਼ੁ੍ਭਿਾਮ 
ਮਿੁਮਥਿ ਭ੍ੜੜ੍ ਇਗੁਿਾਮ ਰੋਟਕ 
ਿਦਿ ਸ੍ਵਪਦਾ੍ਥਦਲ਼ੋੁ ਿੁਵਦ 
ਮੋਦਲੁ ਿੁਂਵਬਹਿੇਂ ਦੁ ਵ ਂਵਿਸੁ ਵਬਂਬਿੁਪਦਵਲ ੫-੩੩ 
 
ਕਾੰਿਵਡਯ ਕੈਵਿਵਡਦੁ ਿੋਡਲ ੁ
ਿਾੰ ਵਿਿਿੁ ਸਿਯਾਪਸਿਯਵਦ 
ਕਾੰ ਵਣਗੋੋੱਪੁਿ ਿੇਿਵਦ ਅਵਿਿਧੁ੍ੜਿਵਿਗੇ ਈ ਜਗਿੁ 
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ਵਭਾੰਿ ਵਭਾੰਿਿ ਿੋਿੁੱ ਵਿਪੁਦੁ 
ਜਿਯਿਾਦੁਦਵਿਂਦ ਪਰਵਿ ਵਬ ਂ
ਬਾੰਿਮਯਗਾਿੇਂ ਦਵਿਦ ੁਪੁਵਜਸਲੁ ਕਕੈੋਂਬ ੫-੩੪ 
 
ਵਬਂਬਿੇਵਿਪਿੁ ਸਵੋੋੱਿਮਿੁ ਪਰਵਿ 
ਵਬਂਬਿੇਵਿਪਿੁ ਸਵਾਿਿਿੁ ਪਰਵਿ 
ਵਬਂਬਵਬਂਬਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਕੇਿਲ ਵਬਂਬ ਹਵਿਯੇਂਦੁ 
ਸਂਭਰਮਵਦ ਪਾਡੁਿਵਲ ਿੋਡੁਿ 
ਲੁਂਬੁਡੁਿ ੁਵਦਡੁਿੁਦੁ ਕੋਡੁਿੁਦ ੇ
ੱੱਲਂਬੁਜਾਂਬਕਿਂਵਰਰ ਪੁਜੇਗਲ਼ੇਂਦੁ ਿਵਲਦਾਡੁ ੫-੩੫ 
 
ਿਵਦਯ ਜਲ ਿਵਦਗਿੇੇਿ ਿੇਿਦ ਂ
ਦਦਵਲ ਭਗਿੱਦੱਿ ਕੜ੍ਮਗ 
ਲ਼ੁਦਵਿਸ਼੍ਯਿਵਿਗੜ੍ਵਪਸੁਿ ਿਯਾਿ੍ਤ ਿੀਿਾਵਗ 
ਵਿਵਿਵਿਸ਼੍ੇਿਾਵਦਗਵਲ਼ਗੋਲ਼ਗਾ 
ਗਦਲੇ ਮਾਡੁਿ ਦਵ੍ਵਯਂਦਵਦ 
ਪਦੁਮਿਾਭਿ ਸਕਲ ਕੜ੍ਮਗਲ਼ੱਵਲ ਿੇਿੇਿੁਵਿਿੁ ੫-੩੬ 
 
ਅਵਿਯਵਦ੍ਦਿੁ ਏਾੰਮੋਵਲ਼ੱਦਿ 
ਿਿਿ ਵਿਸ਼੍ਯਗਲ਼ੁਂਬ ਜਾੰਆਿੋ 
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ੱੱਿਿਵਦ ਿਿਗੜ੍ਵਪਸਲੁ ਵ ਤ੍ਸਸੁਖਵਿੱਿੁ ਸਂਿੈਪ 
ਸਵਿਿੁ ਕਾਲਪਰਿਹਗਲ਼ੁ ਕ ਂ
ਡਿੇਯੁ ਸਵਿ ਕਾਣਵਦਿੇ ਪਵਿਿੁਿ ੁ
ਮਿਵਲ਼ ਮੱਜਿ ਪਾਿ ਕੜ੍ਮਗਵਲ਼ਂਦ ਸੁਖਵਿਹਿੁ ੫-੩੭ 
 
ਏਿੁ ਮਾਡੁਿ ਕੜ੍ਮਗਲ਼ੁ ਲਕ ੁ
ਮੀ ਵਿਿਾਸਵਿਗੜ੍ਵਪਸਿੁਸਂ 
ਿਾਿ ਪੁ੍ਵਕਵਦਂਦ ਸਦਂੇਵਹਸਦੇ ਵਦਿਵਦਿਵਦ 
ਮਾਿਵਿਵਿ ਕਕੈੋਂਡੁ ਸਖੁ ਵਿ 
ੱੱਿਾਿਿਿ ਸਂਿੈਪ ਤ੍ਸੜ੍ ਇਣਜਲ 
ਿੇਿੁ ਿਾਿੁਡਂਿਿਿਿ ਪਾਲਗੇਿੇਿ ਿੇਿਿਂਿੇ ੫-੩੮ 
 
ਪੂਿਵ ਦਇਣ ਪਵਸ਼੍ਿਮੋੋੱਿਿ 
ਪ੍ਵਿੀ ਪਵਿਯਵਗਿਿਾਯੁ ਸੁ 
ਸ਼੍ਾ੍ਵਿੀਕਿ ਵਦਗਵਲਯਦੋਲ਼ੁ ਹਂਸਿਾਮਕਿੁ 
ਸ੍ਵਕਾਲਵਦ ਸ੍ਵਿਲ਼ੁੁ ਸੁਿ 
ਸਾ੍ਵਭ੍ੜੴਅਿੁ ਸਵੇੋੱਛਯੇਵਲ ਮ 
ੱੱਿੋ੍ਵਵਿਗੇ ਗੋ ਵਿਸਦਿਯਕਤਾਤ੍ਸਮ ਿੇਂ ਦਵੇਿਵਸ ੫-੩੯ 
 
ਪਵਿ ਇਡਾਿਤ੍ਸਸਿਿੁ ਸਂਿ 
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ਤ੍ਸਸਿਦੋਲ਼ਵਿਿੁੱ ਿਾਵਦ ਿੁਪਿ 
ਿਵਿਵਸ ਬਾ੍ਹਸਵਿਯ ਸੌਿਭ  ਂਦਰਮਿੁ ਏਵਿਵਸ 
ਇਿੁਵਿਹ ਜਗਾੰਿਾਥ ਵਿਿਠਲ 
ਸ੍ਮਵਿਸੁਿਿਿਿ ਸਂਿੈਪਿੇਂ  
ਦੁਿੁਪਿਾਕਰਮਿੁਵ ਿ ਸਾਿਿ ਯੋਗਯਿੇਯਿਵਿਿੁ ੫-੪੦ 
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