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ਜੰ ਆਿਸੁਖਮਯ ਤਸੰ ਿਵਰ ੍ਰ
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ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੁਵ ਤਸਦੂ੍ ਤਸੰ ਿਾਮਦਕ੍ਲ ਸਤਵਤਸਰ
ਈ ਸਮਿਵਯਵੇਂਦੇਕ੍ਿ੍ ਸਦੁ
੍ਾਸਿਵ ਗੈਵਵਿੁ ਮੋਆ
੍ੇਏਗਲ਼ੋ ਲ਼ੱ ੁਤਸਮਿ ਜਕਵਨ੍ਪਮੁਰਤਿਵਕ੍ਿਯੋਲ਼ੁ ੧੧-੨੨
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ਭੋਗਯਵਸਤੁਗਲ਼ੋ ਲ਼ਗੇ ਯੋਗਯਾ
ਯੋਗਯ ਰਸਗਲ਼ਿਕ੍ਰਤਸੁ ਯੋਗਯਾ
ਯੋਗਯਰਕ੍ਲ ਿੇਲੇ ਕ੍ਸੱ ੍ ਹਕ੍ਰਗੇ ਸਮ੍ਕ੍੍ਸਿੁਕ੍ਦਿਕ੍ਦ
ਭਾਗਯ ਬਡਤਸਿ ਬਰਲੁ ਕ੍ਹੱ ਗਦੇ
ਰੁੱ ਕ੍ਗਸੋਰਗਦੇ ਸਦ੍ਭਰੁਕ੍ਤਸ ਵੈ

om

ਰਾਗਯ ਜੰ ਆਿ ਬੇਡੁ ਿਕ ਕ੍ਿ੍ਭਾਗਯਿੇਕ੍ਿਸਦਲੇ ੧੧-੨੩

gm

ਫਲ ਸੁ੍ੁਸ਼੍੍ਜ ਗਂਧ੍ਰਸ ਸ਼ਰਕ

a.
c

ਸਥਲ਼ ਜਲਾਕ੍ਦਰਗਲ਼ੱਕ੍ਲ ਜਕ੍ਿਸੁਵ

ou
si

ਤਸੁਲ਼ਕ੍ਸ ਮੋਦਲਾਦਕ੍ਖਲ਼ ੍ੁਜਾਸਾਧ੍ਿ ੍ਦਾਤਥ
ਹਲਵੁ ਬਗੇਕ੍ਯਂਦ੍ਕ੍੍ਸੁਤਸ ਬਾਂ

.y

ਬੋਲ਼ੇਯ ਜਿਰਗੇ ਕ੍ਿਤਸਯ ਕ੍ਿਤਸਯਕ੍ਦ

w

w

w

ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ਵੁਕ੍ਦਦੁ ਵਯਕ੍ਤਸਰੇਰ ੍ੁਜੇਗਲ਼ੇਂ ਦੁ ਰੋਕ੍ਵਦਰੁ ੧੧-੨੪
ਸ਼ਰਕਰਰਿ ਸਤਵਤਸਰਦਕ੍ਲ ਅਵ
ਲੋ ਕ੍ਰਸੁਤਸ ਗੁਣਰੂ੍ਕ੍ਰਰਯ ਵਯਕ੍ਤਸ
ਰੇਰ ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ਯਦਲਿਵਕ੍ਯਸੁ ਕ੍ਬਂਬਿਕ੍ਲ ਮਰੇਯਦਲੇ
ਸਵਕਰਕ੍ਰਸੁਵਿੁ ਰਰੁਣਕ੍ਦਂਦ ਿਕ
ਰਾਰਕ੍ਰਸਦੇ ਕ੍ੜ੍ਇ੍ਾਲ਼ੁ ਭਰਤਰ
ਸ਼ੋਰਗਲ਼ ੍ਕ੍ਰਹਕ੍ਰਕ੍ਸ ਸੁਖਕ੍ਵੱ ਤਸਿਵਰਤਸ ੍ੋਰੇਵ ੧੧-੨੫
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ਇਕ੍ਿਤਸੁ ਵਯਕ੍ਤਸਰੇਰਾਿਵਯਗਲੇਂ
ਦੇਕ੍ਿ੍ ੍ੂਜਾਕ੍ਵਧ੍ਾਿਗਲ਼ਿੇ ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼
ਦਕ੍ਿਕ੍ਮਸ਼ੇਸ਼ਿ ਤ੍੍ਇਕ੍੍ਤ ਬਕ੍ਡਸੁਤਸਕ੍ਲਰੁ ਕ੍ਿਰਂਤਸਰਕ੍ਦ
ਰਿ ਮਕ੍ਹਮ ਰੈਰੋਂਡੁ ਕ੍ਸਥਕ੍ਤਸਮ੍ਰ੍ਇਕ੍ਤਸ
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ਕ੍ਲ਼ਲ਼ੇ ਯੋਲ਼ਗੇ ਜਡਿੇਤਸਿਾਤ੍ਮਰ
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ਜਲਜਿਾਭਕ੍ਿਗੇਰੇਡੁ ੍ਰਕ੍ਤਸਮੇਗ

a.
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ਜਿਰੋਕ੍ਲ਼ੱਟਾਿਂਦ ੍ਕ੍ਡਸੁਵ ਭਰਤਵਤ੍ਸਲਿੁ ੧੧-੨੬

om

ਜਿੁਮਗਲ਼ ੍ਕ੍ਰਹਕ੍ਰਕ੍ਸ ਸੇਵਰ

ਿਲਦੋਲ਼ਕ੍ਬਗੇ ਸਤਰਕ ੍ੁਰੁਸ਼ ਭੇਦਦਕ੍ਲ ਜਡਦੋਲ਼ਗੇ

.y

ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ਵੁਦਾਕ੍ਹਤਸ੍ਰਕ੍ਤਸਮੇ ਸਹਜਾ

w

ਿਲਗਲ਼ੇਂ ਦਕ੍ਬਗੇ ੍ਰਤਸਕਰਕ੍ਦ

w

w

ਲਕ੍ਲਤਸ ੍ਂਿਤਸਰਯ ਸੁਗੋਲ਼ਰਵਕ੍ਰਤਸੁ ਭਕ੍ਜਸੁਕ੍ਤਸਰੁ ੧੧-੨੭
ਵਾਕ੍ਰਜਾਸਿ ਵਾਯੁ ਵੀਂਦਰ ਉ
ਮਾਰਮਣ ਿਾਰੇਸ਼ ਸ੍ਮਰਹਂ
ਰਾਕ੍ਰਰ ੍ਰਾਣਾਕ੍ਦਗਲ਼ੁ ੍ੁਰੁਸ਼ਰ ਰਲ਼ੇ ਵਰਕ੍ਦ
ਤਸੋਕ੍ਰਰੋਲ਼ਦਕ੍ਿਰੁਧ੍ਧ੍ ਦੋਸ਼ ਕ੍ਵ
ਦੂਰ ਿਾਰਾਯਣਿ ਰੂ੍ ਸ਼
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ਰਕਰਮਾਕ੍ਿਗਲ਼ਾਕ੍ਗ ਭਕ੍ਜਸੁਤਸ ਸੁਖਵ ਰੋਡਕ੍ੁ ਤਸਹਰੁ ੧੧-੨੮
ਕ੍ਸਕ੍ਰ ਸਰਸਵਕ੍ਤਸ ਭਾਰਤਸਕ ਸੌ
੍੍ਕ੍ਣ ਵਾਰੁਕ੍ਣ ੍ਾਤਵਤਸਕਮੁਖ
ਕ੍ਰਰੁਕ੍ਤਸਹਰੁ ਸਤਕਰ ਰੋਲ਼ਗਕ੍ਭਮਾਕ੍ਿਗਲ਼ੁ ਤਸਾਵੇਕ੍ਿਕ੍ਸ
ਅਰੁਣ ਵ੍ਣ ਕ੍ਿਭਾਂਗ ਸ਼ਰਕ ਸਂ

om

ਰਰੁਸ਼ਣ ੍ਰਦਯੁਮਨ ਰੂ੍ਗ
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ਕ੍ੜ੍ਇਤਸ੍ਰਤਸਕਰਕ੍ਦ ਤਸਂਕ੍ਰ ਭਾਤਗਵ
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a.
c

ਕ੍ਲ਼ਰੁਲ਼ੁ ਹਗਲੁ ਉ੍ਾਸਿਵ ਗੈਵੁਤਸਲੇ ਮੋਕ੍ਦ੍ਰੁ ੧੧-੨੯

ਹੁਤਸਵਹਾਕ੍ਿਲ ਮੁਖਯ ਕ੍ਦਕ੍ਵਜਰੁ

.y

ਤਸੁਕ੍ਤਸਕ੍ਸਰੋਲ਼ੁਤਸਕ੍ਭਮਾਕ੍ਿਗਲ਼ੁ ਤਸਾਿਾਕ੍ਗ ਿੇਲੇ ਕ੍ਸੱ ਦੁ

w

੍ਰਕ੍ਤਸਕ੍ਦਵਸ ਸ਼ਰਕਤਸੁਲਕ੍ਸ ਗਂਧ੍ਾ

w

w

ਅਤਸੇ ਰੁਸੁਮ ਫਲ ਦਕ੍ ੍ਂਿਾ

ਮ੍ਰ੍ਇਤਸਕ੍ਦ ੍ੁਕ੍ਜ੍ ਭਰੁਤਸਕ੍ਰਗੇ ਰੋਡੁਕ੍ਤਸਹਰੁ ੍ੁਰੁਸ਼ਾਤਥ ੧੧-੩੦
ਿਗਗਲ਼ਕ੍ਭਮਾਕ੍ਿਗਲ਼ੇ ਕ੍ਿ੍ ਸੁਰ
ਰੁਗਲ਼ੁ ਸਹਜਾਿਲਗਕ੍ਲ਼ਗੇ ਮਾ
ਕ੍ਿਗਲ਼ੇ ਕ੍ਿਕ੍ਸ ਸ਼ਰਕ ਵਾਸੁਦੇਵਿ ੍ੂਕ੍ਜਸੁਤਸਕ੍ਲਹਰੁ
ਸਵਗਤਸਭੇਦ ਕ੍ਵਵ੍ਕ੍ਜਤਸਿ ਿਾਲ
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ਬਗੇ ੍ਰਤਸਕਰਕ੍ਦ ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ਦੁ ੍ੁਕ੍ਜਸੇ
ਕ੍ਵਗਤਸ ਸਂਸਾਰਾਬ੍ਕ੍ਧ੍ ਦਾਕ੍ਟਕ੍ਸ ਮੁਰਤਰਿੁ ਮਾਲ਼੍੍ ੧੧-੩੧
ਆਵਏਤਸਰਰੇ ੍ੋਦਰੇਕ੍ਿ
ੱੰਿਾਵ ਤਸਕਤਥਕ੍ਦ ਮੁਣਗਲੇ ਕ੍ਿ
ੱੰਿਾਵ ਜ੍ਤਸ੍ ਹੋਮ ਦਾਿਵ ਮਾਕ੍ਡ ਫਲਵੇਿੁ

om

ਸ਼ਰਕਵਰ ਜਗੰ ਿਾਥ ਕ੍ਵਠਲਿ

a.
c

ਈ ਕ੍ਵਧ੍ਕ੍ਦ ਜਂਗਮ ਸਥਾਵਰ

w

w

w

.y

ou
si

gm

ਜਕਵਰੋਲ਼ੁ ੍ਕ੍ਰ੍ੂ੍ਣਿੇਂਦਕ੍ਰਯਕ੍ਦਹ ਮਾਿਵਰੁ ੧੧-੩੨
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