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ਰੀਧ ਦਮਨ ਸੁਹਂਸਰੂਧਪ੍ ਧਨ

om

ਸ਼ੇ ਕਾਵਹਯਨਾਧਗ ਜਨਰਧਭਿਾਸ਼ੇ ਪ੍ੂਰੈਪ੍ ੧੨-੨੩

ੇਤਸਨ

gm

ਮਨ ਬਰਹ੍ਮਾਦਯਧਖਲ਼
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ou
si

ਕਨ ਕਲ੍ਪ੍ਕਨਾਹਨਧਨਰੁਿੱ ਿਾਧਦ ਰੂਪ੍ਾਦਧਿ
ਅਨਯਰਨਪ੍ੇਇਸਦੇ ਗੁਣਕਾ
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ਰੁਣਯ ਸਾਗਰ ਸ੍ੜ੍ਇਧਸ਼ਸਸੁਵਨੁ ਧਹ

w

w
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ਰਣਯਗ੍ਭਨੋਧਲ਼ਿੱਦੁ ਪ੍ਾਧਿਸੁਵਨੁ ਜਗਤਸਰਯਵ ੧੨-੨੪
ਧਤਸਰਪ੍ਦ ਧਤਸਰਦਸ਼ਾਿਯਅ ਧਤਸਰਸਥ
ਧਤਸਰਪ੍ਥਗਾਧਮਧਨਧਪ੍ਤਸ ਧਤਸਰਧਵਕਰਮ
ਕ੍ੜ੍ਇਪ੍ਣਵਤ੍ਸਿ ਕੁਵਿਯਦਲ਼ ਸ਼ਯਾਮ ਧਨੇੱਸੀਮ
ਅਪ੍ਧਰਧਮਤਸ ਧ ਤ੍ਸੁਖ ਗੁਣਾਤ੍ਮਕ
ਵਪ੍ੁਸ਼ ਵੈਕੁਂਠਾਧਦ ਿੋ ਕਾ
ਧਿਪ੍ ਤਸਰਯੀਮਯ ਤਸਨਵਰ ਧਨਸ਼੍ਕਾਪ੍ਟਧਦਂ ਪ੍ੋਰੇਵ ੧੨-੨੫
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ਿਵਣ ਧਮਧਸ਼ਰਤਸ ਜਿਵੁ ਤਸੋ੍ਪ੍ੁਦੁ
ਿਵਣ ਦੋਪ੍ਾਯਧਿ ਧਜਿਃਵੇਗੇ
ਧਵਵਰਗੈਸਿੁ ਸ਼ਖਯਵਾਗੁਵੁਦੇਨੋ ਨੋਲ਼੍ਪ੍ਧਰਗੇ
ਸ਼ਵਵਸ਼ ਵਯਾਪ੍ੀ ਏਧਨਧਸ ਿਮੀ
ਿਵ

ਰਾ ਰਦੋਲ਼ਗੇ ਤਸੁਂਧਬਹ

ਵਯਾਪ੍ਤਨਂਦਧਦ ਸਤਵਜੀਵਰੋ
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ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਨਾਗੁਵਨਵਰਵਗੁਣਗ
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ਲ਼ੋ ੇੱਪ੍ੁਗੋਂਬਨੁ ਭਕਤ ਵਤ੍ਸਿ
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ਤਸਿੱ ਧਪ੍ਸੁਵ ਬਹੁਜਨ੍ਮ ਦੋਸ਼ਗਲ਼ਵਧਰਗਨਵਰਤਸ ੧੨-੨੭
ਹਿਵੁ ਬਗੇਯਧਿ ਹਧਰਯ ਮਨਦਧਿ
ਓਧਿਧਸ ਧਨੇੱਧਿਧਸ ਏਨੁ ਮਾਡੁਵ
ਕੇਿਸਗਲ਼ੁ ਅਵਨਂਧਘਰਪ੍ੂਜੇਗਲ਼ੇਂ ਦੁ ਨੇਨੇਵੁਧਤਸਰੁ
ਹਿਿਰਾਨੁਜ ਤਸਾਨੇ ਸਤਵ
ਸਥਲ਼ਗਲ਼ਧਿ ਨੇਧਿਧਸਿੱ ਦੁ ਧਨਸ਼ਚਂ
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ਿ ਭਕੁਧਤਸ ਸੁਜਆਨ ਭਾਗਯਵ ਕੋੇੱਟੁ ਸਂਤਸੈਪ੍ ੧੨-੨੮
ਦੋਸ਼ਗਂਿਧਵਦੂਰ ਨਾਨਾ
ਵੇਸ਼ਿਾਰਕ ਈ ਜਗਤਸਰਯ
ਪ੍ੋਸ਼ਕ ਪ੍ੁਰਾਤਸਨ ਪ੍ੁਰਸ਼
ੁ ਪ੍ੁਰੁਹੂਤਸ ਮੁਖਧਵਨੁਤਸ
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gm

a.
c

ਤਸੋਸ਼ਬਧਡਸੁਵ ਸੁਜਨਧਰਸ਼ਸਾਰਥਗਲ਼ ਪ੍ੂਰਧੈ ਸ ੧੨-੨੯

om
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ਸ਼ਰੀਮਹੀਸੇਧਵਤਸ ਪ੍ਦਾਂਬੁਜ
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ਵਾਮ ਵਾਮਨ ਰਾਮ ਸਂਸਾ
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ਰਾਮਯੌਸ਼ਿ ਹੇ ਮਮਕੁਿ

ਸਵਾਧਮ ਸਂਤਸੈਸੇਨਿੁ ਬਂਦੋਦਗੁਵਨੁ ਕਰੁਣਾਲ਼ੁ ੧੨-੩੦
ਦਨੁਜ ਧਦਧਵਜਰੋਧਲ਼ਿੱਦੁ ਅਵਰਵ
ਰਨੁਸਧਰਧਸ ਕ੍ਮਗਲ਼ ਮਾਲ਼੍ਪ੍ਨੁ
ਜਨਨਮਰਣਾਦਯਧਖਲ਼ਦੋਸ਼ਧਵਦੂਰ ਏਮੋਡਨੇ
ਜਧਨਸੁਵਨੁ ਜੀਧਵਸੁਵ ਸਂਰ
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ਅਣੇਯ ਮਾਡੁਵਨੇੇੱਿ ਕਾਿਧਦ
ਿਨਵ ਕਾਧਯਧਦਹ ਸ੍ਪ੍ਨਂਤਸਧਨਧਮਿੱ ਤਸ ਬਾਂਿਵਨੁ ੧੨-੩੧
ਧਬਸਰੁਹਾਪ੍ਤਾਗਸਧਦ ਤਸਾਨੁਦ
ਧਯਸਿੁ ਵ੍ੜ੍ਇਅਂਗਲ਼ ਨੇਲ਼ਿੁ ਪ੍ਸ
ਧਰਸੁਵੁਧਵਲ਼ੇ ਯੋਲ਼ੁ ਅਸਤਧਮਸਿੱ ਿਿੱਿੇ ਿੀਧਨਪ੍ਵੁ
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ਸ਼ਵਸਨ ਮੁਖਯਮਰਾਂਤਸਰਾਤ੍ਮਕ
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ਨੋਸ਼ਦੋਧਲ਼ਰੁਧਤਸਿੱ ਪ੍ਵੁ ਈ ਜਗਤਸਰਯ

ਧਤਸਰਭੁਵਨੈਕਾਰਾਿਯ ਿਮੀ
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ਬਧਸਰੋਧਲ਼ਂਧਬਿੱ ਟੇੇੱਿ ਕ੍ਮਵ ਤਸੋ੍ਪ੍ ਨੋਲ਼੍ਪ੍ਧਰਗੇ ੧੨-੩੨
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ਸਵਭੁ ਸੁਖਾਤ੍ਮ ਸੁਵ੍ਣਵ੍ਣ ਸੁਪ੍੍ਣਵਰਵਹਨ
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ਅਭਯਦਾਨਂਤਸਾ੍ਕ ਸ਼ਧਸ਼ਸ

ੰਧਨਭ ਧਨਰਂਜਨ ਧਨਤਸਯਦਧਿ ਤਸਨ
ਗਧਭਨਧਮਸੁਵਧਰਗੀਵ ਸਤਵਾਤਥਗਲ਼ ਤਸਡੇਯਦਿੇ ੧੨-੩੩
ਕਧਵਗਧਲ਼ਂਦਧਿ ਧਤਸਧਲ਼ਦੁ ਪ੍ਰਾਤਸਿਃ
ਸਵਨ ਮਿਯਂਧਦਨਵੁ ਸਾਯਮ
ਸਵਨਗਲ਼ੁ ਵਸੁ ੍ਇਦਰਰਾਧਦਤਸਯਰੋਲ਼ੁ ਰਾਧਜਸੁਵ
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ਪ੍ਵਨਨੋਲ਼ੁ ਕ੍ੜ੍ਇਧਤਸ ਜਯ ਸੁਮਾਯਾ
ਿਵਨ ਮੂਧਤਤਤਸਰਯਵ ਧ ਂਧਤਸਧਸ
ਧਦਵਸਵੇਂਬਾਹੁਧਤਸਗਧਲ਼ਂਦਧਤਚਸੁਤਸ ਸੁਧਖਸੁਧਤਸਰੁ ੧੨-੩੪
ਤਸੁਰਧਵਂਸ਼ਤਸਯਬਦ ਵਸੁਦੇ
ਵਤਸੇਗਲ਼ੋ ਲ਼ੁ ਪ੍ਰਦਯੁਮਨਧਨੇੱਪ੍ਨੁ
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ਪ੍ਧਤਸਯੁ ਹਧਦਨਾਰਧਿਕ ਦਵਾਧਤਸਰਂ

a.
c

ਹੁਤਸਵਹਾਅਨੋਧਲ਼ਹਨੁ ਮਾਯਾ
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ਤਸੁਸ਼ਚਤਸਵਾਧਰਂਸ਼ਧਤਸਗਲ਼ਧਿ ਸਂਕ੍ਸ਼ਣਾਖਯ
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ਸ਼ੋਦਸ਼ੋੇੱਤਸਰਸ਼ਤਸ ਵਰੁਸ਼ਦਧਿ

w

ਸ਼ੋਡਸ਼ੋੇੱਤਸਰਸ਼ਤਸ ਸੁਰੂਪ੍ਧਦ

w

w

ਕਰੀਧਡਸੁਵ ਵਸੁ੍ਇਦਰਾਧਦਤਸਯਰੋਲ਼ੁ ਸਧਤਸਸਧਹਤਸ
ਵਰੀਡਧਵਿੱ ਿਦੇ ਭਧਜਪ੍ ਭਕਤਰ
ਪ੍ੀਧਡਸੁਵ ਦੁਧਰਤਸੌਘਗਲ਼ ਦੂ
ਰੋਧਡਸੁਤਸ ਬਧਲ਼ਯਧਿ ਧਬਡਦੇ ਨੇਿਧਸਿੱ ਪ੍ ਭਯਹਾਧਰ ੧੨-੩੬
ਂ ਿੱ ਤਸੁ ਸਹਸਰੈ
ਮੂਰਧਿਕ ਏਭ
ਨੂਰੁ ਇਿੱ ਪ੍ਿੱ ਤਸੇਧਨਪ੍ ਰੂਪ੍ਧਦ
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ਤਸੋਰੁਧਤਸਿੱ ਪ੍ ਧਦਵਾਧਨਸ਼ਾਧਿਪ੍ਰੋਲ਼ਗੇ ਧਨਤਸਯਦਧਿ
ਭਾਰਤਸੀ ਪ੍ਰਾਣਰੋਲ਼ਧਗਿੱ ਦੁ ਧਨ
ਵਾਧਰਸੁਤਸ ਭਕਤਰ ਦੁਧਰਤਸ ਧਹਂ
ਕਾਰ ਧਨਿਨ ਪ੍ਰਥਮ ਰੂਪ੍ਧਦ ਧਪ੍ਤ੍੍ਇਗਲ਼ਨੇ ਪ੍ੋਰੇਵ ੧੨-੩੭
ਬੁਿੱ ਧਿ ਪ੍ੂਤਵਕ ਉੱਤਸਮੋੇੱਤਸਮ
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om

ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਊ੍ਣਾਂਬਰਵ ਪ੍ਂਕਦੋ
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ਧਲ਼ਿੱਦਰੇਨੁ ਗੁਣਤਸਰਯਗਧਲ਼ਂ
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ਬਿੱ ਿਨਾਗੁਵਨੇਨੋ ਧਨਤਸਯ ਸੁਖਾਤ੍ਮ ਧ ਨ੍ਮਯਨੁ ੧੨-੩੮
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ਸਕਿ ਦੋਸ਼ਧਵਦੁਰ ਸ਼ਧਸ਼ ਪ੍ਾ
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ਵਕ ਸਹਸਰਾਨਂਤਸ ਸੂਰਯ

ਪ੍ਰਕਰ ਸਧਨਭਗਾਤਸਰ ਿਕੁਮੀਕਲ਼ਤਸਰ ਸੁਰਧਮਤਸਰ
ਧਵਖਨਸਾਂਡਦੋਧਲ਼ਿੱਪ੍ ਬਰਹ੍ਮਾ
ਦਯਧਖਲ਼

ੇਤਸਨਗਣਕੇ ਤਸਾਨੇ

ਸਖਨੇਧਨਧਸਕੋਂਡਕੁਧਟਿਾਤ੍ਮਕਧਨੇੱਪ੍ਨਵਰਂਤਸੇ ੧੨-੩੯
ਦੇਸ਼ਭੇਦਗਲ਼ਿੱਧਿ ਇਿੱ ਪ੍ਾ
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ਕਾਸ਼ਦੋਪ੍ਾਧਦਯਧਿ
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ਰਾਧਸ਼ਯੋਲ਼ੁ ਨੇਿੇ ਧਸਿੱ ਪ੍ਨਵਯਵਿਾਨਦਧਿ ਧਨਰੁਤਸ
ਸ਼ਰੀਸਧਹਤਸ ਸਤਵਤਸਰ ਧਨਰਵਾ
ਕਾਸ਼ ਕੋਡੁਵਂਦਦਧਿ ਕੋਡੁਤਸ ਧਨ
ਰਾਸ਼ੇਯਧਿ ਸਤਵਾਂਤਸਰਾਤ੍ਮਕ ਸ਼ੋਧਭਸੁਵ ਸੁਖਦਾ ੧੨-੪੦
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ਜੀਵਰਾਧਸ਼ਗਲ਼ੋ ਲ਼ਹੋਰਗੇ ਨੇਧਿਧਸਿੱ ਦੁ ਧਨਤਸਯਦਧਿ
ਲ਼ੇ ਵਰਦੋਧਲ਼ਮ੍ੜਧਬਿੱ ਟੁ ਸਿਹੁਵ
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ਸ਼ਵਾਸਗਲ਼ੁ ਅਹਵਸ਼ਸ

ਤਸਵਾ

ਧਰਂਸ਼ਧਤਸ ਸਹਸਰਾਧਿਕਾਰੁ ਸੁਿਕ੍ੜਸ਼ ਸਂਖਯੇਯਧਿ
ਹਂਸ ਨਾਮਕ ਹਧਰਯ ਸ਼ੋਡਸ਼
ਈ ਸ਼ਤਸਾਬਦਧਦ ਭਧਜਸੇ ਓਧਿਵ ਦ
ਯਾ ਸਮੁਦਰ ਕੁ ੇਿਗੋਧਿਦਂਦਦਧਿ ਧਦਨਧਦਨਧਦ ੧੨-੪੨

15

ਸਥੂਿਦੇਹਦੋਧਲ਼ਿੱਦੁ ਵਰੁਸ਼ਕੇ
ਏਲ਼ਧਿਕ ਏਿੱਪ੍ਿੱਤਸੁ ਿਅਦ
ਮੇਿੇ ਏਿੱਪ੍ਿੱਤਸਾਰੁ ਸਾਧਵਰ ਸ਼ਵਾਸ ਜਪ੍ਗਲ਼ਨੁ
ਗਾਧਲ਼ਦੇਵਨੁ ਕਰੁਣਦਧਿ ਈ
ਰੇਲ਼ੁ ਿੋ ਕਦੋਲ਼ਿੱ ੁਲ਼

ੇਤਸਨ

om

ਜਾਿਦੋਲ਼ੁ ਮਾਡੁਵਨੁ ਧਤਸਰਜਗਦਵਯਾਪ੍ਤ ਪ੍ਰਮਾਪ੍ਤ ੧੨-੪੩

ਮੀਰਦੇਵਨੁ ਸ਼ਵਾਸ ਜਪ੍ ਨਾ

ou
si

ਂ ਿੱ ਤਸਾਰੁ ਸਾਹਸਰ
ਨੂਰਧਿਕਵਾਧਗਿੱ ਪ੍ ਏਭ

gm

a.
c

ਈਰੇਰਦੁ ਦੇਹਗਲ਼ੋ ਧਲ਼ਿੱਦੁ ਸ
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ਮੂਰੁਧਵਿ ਜੀਵਰੋਲ਼ਧਗਿੱ ਦੁ ਖ
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ਰਾਧਰ ਕਰੁਣਾਬਿਧਵਦੇਂਤਸੁਟੋ ਪ੍ਵਨਰਾਯਨੋਲ਼ੁ ੧੨-੪੪
ਸ਼ਰੀਿਵ ਜਗਨਾਥਧਵਠਿਨੁ
ਤਸਾ ਦਯਧਦ ਵਦਨਦੋਲ਼ੁ ਨੁਧਡਦੋ
ਪ੍ਾਧਦਯਧਿ ਨਾ ਨੁਧਡਦੇਨਿੱਿਦੇ ਕੇਧਲ਼ ਬੁਿਜਨਰੁ
ਸਾਿੁਧਿਂਗ ਪ੍ਰਦ₹ਹਕਰੁ ਧਨ
ਸ਼ੇਧਿਧਸਦਰੇਨਹੁਦੁ ਏਨਪ੍
ਰਾਿਵੇਧਨਦਰੋਲ਼ਗੇ ਪ੍ੇਲ਼ੁਦੁ ਧਤਸਧਲ਼ਦ ਕੋਧਵਦਰੁ ੧੨-੪੫
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