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.y

ਿਂਦਮਯ ਧਚੱ ਦੇਹਦੋਲ਼ੁ ਤਸਾ

ou
si

ਪੋਂਧਦਹਿੁ ਸਕਿੇਂ ਧਦਰਯਗਲ਼ਧਿ ਪੁਿੁਸ਼ਿਾਮਕਿੁ

w

w

w

ਵਂਦਿਅਣਵਗਿਦਿੇ ਪਿਮਾਪਤਿਾਧਗੱ ਪ ੬-੨੪
ਆਿਧਿਕ ਦਸ਼ਿੂਪਧਦਂਦਧਿ
ਤਸੋਿੁਧਤਸੱ ਪਿੁ ਧਵਸ਼ਵਧਿਂਗ ਸ਼
ਿੀਿਦੋਲ਼ੁ ਤਸੈਜਸਿੁ ਪਰਾਜੰ ਅਿੁ ਤਸੁਤਯਿਾਮਕਿੁ
ਮੂਿੈਦੁ ਿੂਪਗਲ਼ ਿਧਿਸੁਤਸ
ਿੀਿੈਦੁ ਕਿਣਦੋਲ਼ੁ ਮਾਤਸਰਧਦ
ਖੇਿ ਧਸ਼ਧਖ ਜਿ ਭੂਧਮਯੋਲ਼ਧਗਹਿਾਤ੍ਮਿਾਮਦਧਿ ੬-੨੫
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ਮਿਦੋਲ਼ਹਂਕਾਿਦਧਿ ਧਚਂ
ਤਸਿੇਯ ਮਾਲ਼੍ਪੁਦੁ ਅਂਤਸਿਾਤ੍ਮਿ
ਘਿਸੁਤਸੱਤਸਵਧਦ ਪਿਮਿਵਯਕਤਦਧਿ ਜੰ ਆਿਾਤ੍ਮ
ਇਧਿਤਸੁ ਪਂਚਾਸ਼ਡਵਿਣ ਵੇ
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ਪਧਤਸਗਲ਼ੇ ਧਿਸੁਵ ਬਰਹ੍ੜਮਮੁਖ

gm

ਚਤਸੁਿਧਵਂਸ਼ਧਤਸ ਤਸਤਸਵਦਲ਼
ੋ ੁ ਤਸਤਸ

a.
c

ਲ਼ਿੁ ਸਦਾਸਤਵਤਸਰ ਦੇਹਗਲ਼ਧਿ ਪੂਧਜਪੁਦੁ ੬-੨੬

om

ਦਯਿ ਅਜਾਦੈਵੱਤਸੁ ਮੂਧਤਤਗ

ਦੇਵਤਸੇਗਲ਼ੋ ਲ਼ੁ ਹਧਦਮੁਿੁ ਸਾਧਵਿਦੇਂਟੁ ਿੂਿਧਿਕ

.y

ਚਤਸੁਿਧਵਂਸ਼ਧਤਸ ਿੂਪਧਦਂਦਧਿ

w

ਧਵਤਸਤਸਿਾਧਗੱ ਦੇੇੱਿਿੋਲ਼ੁ ਪਰਾ

w

w

ਕ੍੍ਇਉਤਸ ਪੁਿੁਸ਼ਿਂਦਦਧਿ ਪਂਚਾਤ੍ਮਕਿੁ ਿਧਮਸੁਵਿੁ ੬-੨੭
ਕੇਸ਼ਵਾਧਦ ਸੁਮਧੂ ਤਤ ਦਵਾਦਸ਼
ਮਾਸ ਪੁਂਡਰਗਲ਼ੱਧਿ ਵੇਦ
ਵਯਾਸ ਅਧਿਿੁੱ ਿਾਧਦ ਿੂਪਗਲ਼ਾਿੁ ੍ਇਤਸੁਗਲ਼ਧਿ
ਵਾਸਵਾਧਗਹਿੇਂਦੁ ਧਤਸਰਸ਼
ਂ ਧਤਸ
ਵਾਸਿਧਦ ਸਤ੍ਕ੍ਮ ਿ੍ਮ ਧਿ
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ਿਾਸ਼ੇਧਯਂਿਧਿ ਮਾਡੁ ਕਿੁਣਵਬੇਡੁ ਕੋਂਡਾਡੁ ੬-੨੮
ਿੋ ਸ਼ਟ ਕਾਂਚਿ ਿੋ ਹ ਸ਼ੈਿਜ
ਕਾਸ਼ਟ ਮੋਦਿਾਦਧਖਲ਼ ਜਡ ਪਿ
ਮੇਧਸ਼ਟ ਮੋਦਿਾਦ ਧਖਲ਼ ਚੇਤਸਿਿੋਲ਼ਗੇ ਅਿੁਧਦਿਵੁ
ਪਰੇਸ਼ਟਿਾਧਗੱ ਦੇੇੱਿਧਿਗੇ ਸਤ

gm

a.
c

ਵੇਸ਼ਟਦਾਯਕ ਸਂਤਸੈਸੁਵਿੁ ਸਤਵ ਜੀਵਿਿੁ ੬-੨੯

om

ਚੇਸ਼ਟੇਗਲ਼ ਮਾਧਡਸੁਤਸ ਧਤਸਧਲ਼ਸਦੇ
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ਵਾਸੁਦੇਵਾਧਿਿੁੱ ਿ ਿੂਪਧਦ
ਪੁਂ ਸ਼ਿੀਿ ਦੋਧਲ਼ਹਿੁ ਸਤਵਦ

.y

ਸਤਰੀ ਸ਼ਿੀਿਦੋਧਲ਼ਹਿੁ ਸਂਕਿੁਸ਼ਣਿੁ ਪਰਦਯੁਮਿ

w

ਦਵਾਸੁਪ੍ਣ ਸ਼੍੍ਇਧਤਸ ਧਵਿੁਤਸ ਸਤ

w

w

ਵਾ ਸੁਧਿਿਯ ਿਾਿਾਯਣਿ ਸਦੁ
ਪਾਸਿੇਯ ਗੈਗਵਿੇ ਜੀਵਨ੍ਮੁਕਤਿੇਧਿਸੁਵਿੁ ੬-੩੦
ਤਸੰ ਿਂਤਸਾਿਂਤਸ ਿੁਪ ਧਹ
ਿਣਯ ਗ੍ਭਾਧਦਗਲ਼ੋ ਲ਼ਗੇ ਕਾ
ਿੁਣਯਸਾਗਿ ਹਿਧਹ ਅਵਿਵਿਧਖਲ਼ ਵਯਾਪਿ
ਬੰ ਿ ਬਡਦਿੇ ਮਾਧਡਮਾਧਡਧਸ
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ਿਿਯਿੇਧਿਧਸ ਸਮਸਤ ਧਦਧਵਜਿ
ਪੁਣਯਕ੍ਮਵ ਸਵੀਕਧਿਧਸ ਫਿਧਵੱ ਤਸੁ ਪਾਧਿਸੁਵ ੬-੩੧
ਸਾਗਿਦੋਧਲ਼ਹ ਿਧਦਯ ਜਿਭੇ
ਦਾਗਸਦੋਧਲ਼ੱਪਬਦ ਬੱ ਿਵੁ
ਕਾਗੇਗਧਬਗਲ਼ਧਿਯੇ
ੁੱ
ਬੱਿਵੇ ਿਧਦਯ ਜਿਧਸਥਧਤਸਯ

om

ਭੋਧਗਵਿ ਪਧਿਯਂਕਸ਼ਯਿਿਲ਼

a.
c

ਲ਼ੀ ਗੁਣਤਸਰਯ ਬੱ ਿ ਜਗਧਵਹ

ou
si
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ਦਾਗਮੱ ਜੰ ਯਿੁ ਧਥਧਲ਼ਵਿਜ੍ਝ੍ਨਿਯਾਧਿਗਧਲ਼ਗਲ਼ਵਡਦੁ ੬-੩੨
ਕਿਣਗੁਣ ਭੂਤਸਗਲ਼ੋ ਲ਼ਗੇ ਤਸ

.y

ਦਵਿਿੇਧਿਪ ਬਰਹ੍ੜਮਾਧਦ ਧਦਧਵਜਿੋ

w

ਲ਼ਧਿਤਸੁ ਿੁਪਚਤਸੁਸ਼ਟਯਗਲ਼ਿੁਧਦਿਧਦਿਧਦ ਸਤਵਤਸਰ

w

w

ਸ੍ਮਧਿਸੁਤਸਿੁਮੋਧਦਸੁਤਸ ਧਹੱ ਗੁਤਸ
ਪਿਵਸ਼ਧਦ ਪਾਡੁਵਵਧਿਗੇ ਤਸ
ੱੰਧਿਿਵ ਤਸੋਧਿਧਸ ਭਵਧਵਮੁਕਤਿ ਮਾਧਡ ਪੋਧਸ਼ਸੁਵ ੬-੩੩
ਮੂਿਿੂਪਿੁ ਮਿਦੋਧਲ਼ਹ ਸ਼ਰਵ
ਣਾਧਿਯੋਲ਼ਧਗਹ ਮਤ੍ਸਯ ਕੂ੍ਮਿੁ
ਕੋਿਿੁਪਿੁ ਤਸਵਗਰਸਿਦੋਲ਼ਧਗੱ ਪ ਿਿਧਸਂਹ
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ਬਾਿਵਟੁ ਵਾਮਿਿੁ ਿਾਧਸਕ
ਿਾਲ਼ਦੋਲ਼ੁ ਵਦਿਦਧਿ ਭਾਤਗਵ
ਵਾਧਿਭਂਜਿ ਹਸਤਦੋਲ਼ੁ ਪਾਦਦਧਿ ਸ਼ਰੀਕ੍੍ਇਸ਼੍ਣ ੬-੩੪
ਜੇਿ ਧਵਮੋਹਕ ਬੁੱ ਿ ਪਾਯੁਗ
ਇਧਿਤਸੁ ਦਸ਼ਿੁਪਗਲ਼ ਦਸ਼ਕਿਣਂਗਲ਼ਧਿ ਧਤਸਧਲ਼ਦੁ

gm

੍ਪਣਵੇਿਿੁ ਕੈਗੋਂਬ ਵ੍ੜ੍ਇਧਜਿਾ

a.
c

ਅਿੁਭਧਵਪ ਧਵਸ਼ਯਗਲ਼ ਕ੍੍ਇਸ਼੍ਣਾ

om

ਦਿੁਜਮਤਦਿ ਕਲ੍ਧਕ ਮੇਢ੍ਰਧਦ

w

w

w

.y
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ਤਦਿ ਵਿ ਜਗੰ ਿਾਥ ਧਵਠ੍ਠਿ ਧਵਸ਼ਵਵਯਾਪਕਿੁ ੬-੩੫
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