ਪਨ੍ਚ੍ਟਨ੍ਮਤ੍ਰ ਸਂਧਿ
ਹਧਿਕਥਾਮ੍ਰ੍ਇਤ੍ਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼
ਕਿੁਣਧਦਂਦਾਪਧਨ੍ਚਤ੍ੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ
ਪਿਮ ਭਗਵਦ੍ਭਕਤਧਿਦਨ੍ਚਾਦਿਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵਦ
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ਤ੍ਰਾ ਸਧਹਤ੍ ਓਂਦਧਿਕ ਪਂਚਿਦਵ੍ਣ ਵੇਦਯ
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ਪਰਣਵਪਰਧਤ੍ਪਾਦਯ ਧਤ੍ਰਨ੍ਚਾਮਧਦ
ਤ੍ਨ੍ਚੁਧਵਨ੍ਚੋਲ਼ੁ ਧਤ੍ਰਸਥਾਨ੍ਚਗਧਨ੍ਚਿੁ
ੱਿੱਿਨ੍ਚੁ ਧਤ੍ਰਪਂਚਕ ਏਕਧਵਂਿਧਤ੍ ਚਤ੍ੁਿਧਵਂਿਧਤ੍ਗ
ਏਧਨ੍ਚਧਸ ਏਿੱਪਿੱਤ੍ੇਿਡੁ ਸਾਧਵਿ
ਇਧਨ੍ਚਤ੍ੁ ਨ੍ਚਾਧਡਗਲ਼ੋ ਲ਼ੁ ਧਨ੍ਚਯਾਧਮਸੁ
ਤ੍ਨ੍ਚਗਭਧਸਤਗ ਿੋ ਕਦੋਲ਼ੁ ਸੜ੍ਵਤ੍ਰ ਬੇਲ਼ਗੁਵਨ੍ਚੁ ੭-੨
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ਲ਼ੇ ਵਿਗਲ਼ਧਿ ਧਵਿਵ ਤ੍ੁਿਗ
ਗਰੀਵ ਮੂਿੇਿਾਚਯੁਤ੍ਤ੍ਰਯ ਹਂਸ ਮੁਧੜ੍ਤਗਲ਼ਾ
ਈ ਧਵਿ ਚਤ੍ੁੁਃ ਸਥਾਨ੍ਚਦਧਿ ਿਂ
ਤ੍ੀ ਵਿਨ੍ਚ ਈਿੇਿਡੁ ਿੂਪਧਦ

om
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ਿ੍ਿ ਧਨ੍ਚਿਾਮਯ ਧਨ੍ਚਧੜ੍ਵਕਾਿ ਧਨ੍ਚਿਾਿਰਯਾਨ੍ਚਂਤ੍ ੭-੪
ਈ ਿਿੀਿ ਚਤ੍ੁਿਟਯਗਲ਼ੋ ਲ਼ੁ
ਕੋਿ ਿਾਤ੍ੁਗ ਭਾਿਤ੍ੀਪਧਤ੍ ਪਰਾ
ਣੇਿਧਨ੍ਚਿੱਪਿੱਤ੍ੋਂਦੁ ਸਾਧਵਿਦਾਿੁਨ੍ਚੂਿੇਧਨ੍ਚਪ
ਿਵਾਸ ਿੂਪਕ ਹਂਸ ਭਾਸ੍ਕਿ
ਭੇਿਿੋਲ਼ਧਗਿੱ ਦਵਿ ਕੈਧਵਧਡ
ਦੀਸਿੋਜ ਭਵਾਂਡਦੋਲ਼ੁ ਸੜ੍ਵਤ੍ਰ ਤ੍ੁਂਧਬਹਨ੍ਚੁ ੭-੫
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ਲ਼ੇ ਿਡੁ ਪਾਦਗਲ਼ੋਂ ਦੁ ਮਿਯੋ
ਦਿਧਦ ਿੋਧਭਪ ਵਾਣ੍ਘ੍ਮਨ੍ਚੋਮਯਨ੍ਚੇਧਨ੍ਚਪ ਧਨ੍ਚਤ੍ਯਦਧਿ
ਕਿਣ ਿਾਤ੍ੁਗਲ਼ਿੱਧਿ ਏਿੱਪ
ੱਿੱਤ੍ੇਿਦੁ ਸਾਧਵਿ ਨ੍ਚਾਧਡਗਲ਼ਧਿ
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ਹਾਿ ਮਾਲ਼੍ਪਨ੍ਚੁ ਚਤ੍ੁਸ਼੍ਣਪਾਦਾਵਹਯਧਦ ਿੋ ਕਦੋਲ਼ੁ ੭-੭
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ਤ੍ਨ੍ਚੁ ਚਤ੍ੁਿਟਯਗਲ਼ਧਿ ਨ੍ਚਾਿਾ
ਯਣਨ੍ਚ ਸਾਧਵਿਦੈਦੁ ਨ੍ਚੂਧਿਿੱ ਪਿੱ ਤ੍ੁ ਮੇਿਾਿੁ
ਗਣਨ੍ਚੇ ਮਾਲ਼੍ਪੁਦੁ ਬੁਿਿੁ ਿੂਪਵ
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3
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ਆਧਿ ਭੌਧਤ੍ਕਦਧਿ ਧਤ੍ਧਲ਼ਵੁਦੁ
ਆਇਦੇਿਡੁਿਤ੍ ਏਕਧਵਂਿਧਤ੍ ਿੂਪਵਿਯਾਤ੍ੜਮ
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ਿਧਿਤ੍ਵਧਿਗਾਿੋਗਯਭਾਗਯਵਨ੍ਚੀਵਾਨ੍ਚਂਦਮਯ ੭-੧੦
ਏਕ ਪਂਚਾਿਦਵ੍ਣਗਤ੍
ਮਾਕਲ਼ਤ੍ਰਨ੍ਚੁ ਸੜ੍ਵਿੋਲ਼ਗ
ਵਯਾਕ੍ੜੜ੍ਇਤ੍ਾਕਾਿਾਂਤ੍ ਵਯਾਧਪਧਸ ਧਨ੍ਚਗਮਤ੍ਧਤ੍ਗਲ਼ਨ੍ਚੁ
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ਦਾਿੁ ਨ੍ਚੂਧਿਿੱ ਪਿੱ ਤ੍ੁ ਨ੍ਚਾਿੁਕੁ
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ਧਦਵਿਤ੍ ਨ੍ਚਾਿਵਿੱਤ੍ੇਿਡੁ ਿੂਪਧਦ

ਿਧਿਯੋਧਲ਼ਿੱਪਨ੍ਚੁ ਿਿਦੋਲ਼ਗੇ ਿੋ
ਧਭਸੁਵ ਨ੍ਚਾਿਵਿੱਤ੍ੇਿਡਧਿਕ ਿਤ੍ਿੂਪਦਧਿ ਧਬਡਦੇ ੭-੧੩
ਏਿਡੁ ਸਾਧਵਿਦੇਂਤ੍ੁ ਿੂਪਵ
ਨ੍ਚਧਿਤ੍ੁ ਸੜ੍ਵ ਪਦਾੜ੍ਥਦਧਿ ਧਸਧਿ
ਵਿਨ੍ਚ ਪੂਜੇਯ ਮਾਡੁ ਵਿਗਿ ਬੇਡੁ ਕੋਂਡਾਡੁ
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ਬਧਿਦੇ ਜਿਦਧਿ ਮੁਣੁਧਗ ਧਬਧਸਲ਼ੋ ਲ਼ੁ
ਬੇਿਲ਼ਨ੍ਚੇਧਣਧਸਦਿੇਨ੍ਚੁ ਸਦਗੁਿੁ
ਧਹਧਿਯਿਨ੍ਚਨ੍ਚੁਸਧਿਧਸਦ ਮੜ੍ਮਵਨ੍ਚਧਿਯਧਦਹ ਨ੍ਚਿਨ੍ਚੁ ੭-੧੪
ਮਿੱ ਤ੍ੇ ਧਚਿੱ ਦੇਹਦ ਓਲ਼ਗੇ ਏ ਂ
ੱਿੱਪਿੱਤ੍ ਐਦੁ ਨ੍ੜ੍ਇਧਸਂਹ ਿੂਪਦਿੱ ਧਿਿੱਦੁ ਜੀਵਧਿਗੇ
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ਭਿੱ ਤ੍ੁ ਸਾਧਵਿਦੇਲ਼ੁ ਨ੍ਚੂਧਿ
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ਧਗਿੁਵਧਨ੍ਚਿੱਪਿੱਤ੍ੇਂਟੁ ਿੂਪਧਦ

w

w

ਏਿਡੁ ਸਾਧਵਿਦੇਂਟੁ ਨ੍ਚੂਧਿਿੱ ਪਿੱ ਤ੍ਿੇਲ਼ੇਧਨ੍ਚਪ
ਜਵਿਹਿਾਵਹਯ ਨ੍ਚਾਿਧਸਂਹਨ੍ਚ
ਸ੍ਮਿਣੇ ਮਾਤ੍ਰਧਦ ਦੁਧਿਤ੍ਿਾਧਿਗ
ਧਲ਼ਿਦੇ ਪੋਪਵੁ ਤ੍ਿਧਣ ਧਬਂਬਵ ਕਂਡ ਧਹਮਦਂਤ੍ੇ ੭-੧੬
ਮਾਸ ਪਧਿਯਂਤ੍ਿਵੁ ਧਬਡਦੇ ਨ੍ੜ੍ਇ
ਕੇਸਧਿਯ ਿੁਭਨ੍ਚਾਮ ਮਂਤ੍ਰ ਧਜ
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ਤ੍ਾਸਨ੍ਚਦਿੇ ਕਾਗਰ ਧਚਿੱ ਤ੍ਧਦ ਧਨ੍ਚਸ਼੍ਣਕਪਟਧਦਂਦ
ਬੇਸਿਦੇ ਜਧਪਸਿੁ ਵ੍ੜੜ੍ਇਧਜਨ੍ਚਗਲ਼
ਨ੍ਚਾਿਗੈਧਸ ਮਨ੍ਚੋਿਥਗਲ਼ ਪ
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ਈਿਧਿਕ ਏਿੱਪਿੱਤ੍ੁ ਸਾਧਵਿ
ਮੂਿੁਧਤ੍ਗਲ਼ਨ੍ਚੇ ਨ੍ਚੇਨ੍ਚੇਦੁ ਸੜ੍ਵਾ
ਿਾਿਕਨ੍ਚ ਸੜ੍ਵਤ੍ਰ ਪੂਧਜਸੁ ਪੂੜ੍ਣਨ੍ਚੇਂਦਧਿਦੁ ੭-੧੯
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ੱਿੱਤ੍ਾਵ ਦੇਿਦੋਧਲ਼ਡਧਿ ਆਵਾਵ ਧਸਥਧਤ੍ਗਲ਼ੁ ਬਿਧਿ
ਈ ਧਵਿਧਦ ਜਡ ਚੇਤ੍ਨ੍ਚਿੋਲ਼ੁ ਪ
ਿਾਵਿੇਿਨ੍ਚ ਿੂਪਗੁਣਗਲ਼
ਭਾਧਵਸੁਤ੍ ਸੁਿੱ ਜਿੰ ਆਨ੍ਚ ਭਕੁਧਤ੍ਯ ਬੇਦੁ ਕੋਂਡਾਡੁ ੭-੨੨
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ਓਂਦਿੋਲ਼ਗੋਂਦੋਂਦੁ ਬੇਿਧੇ ਦਹ
ਇਂਧਦਿੇਿਨ੍ਚ ਿੂਪਗਲ਼ ਮਨ੍ਚ
ਬਂਦ ਤ੍ੇਿਦਧਿ ਧਚਂਧਤ੍ਧਸਦਕਨ੍ਚੁਮਾਨ੍ਚਧਵਧਨ੍ਚਧਤ੍ਿੱ ਿ
ਧਸਂਿੁਿਾਜਨ੍ਚੋਲ਼ਂਬਿਾਿਯ
ਬਂਧਿਸਿੁ ਪਰਧਤ੍ ਤ੍ਂਤ੍ਗ
ੁ ਲ਼ੋ ਲ਼ੁਦ

om

ਧਬਂਦੁ ਵਯਾਧਪਧਸਦਂਤ੍ੇ ਇਿੁਧਤ੍ਿੱ ਪਨ੍ਚੁ ਚਿਾਚਿਧਦ ੭-੨੩

a.
c

ਓਂਦੁ ਿੂਪਦੋਲ਼ੋਂਦਵਯਦੋ

gm

ਲ਼ੋਂ ਦੁ ਿੋਮਦੋਲ਼ੋਂਦੁ ਦੇਿਧਦ
ਧਹਂਦੇ ਮਾੜ੍ਕਾਂਡੇਯ ਕਾਣਨ੍ਚੇ

ou
si

ਪੋਂਧਦ ਇਿੱ ਪਬੁਜਾਂਡਨ੍ਚਂਤ੍ਾਨ੍ਚਂਤ੍ ਕੋਧਟਗਲ਼ੁ

.y

ਓਂਦੁ ਿੂਪਧਦ ਸ੍ੜ੍ਇਧਿਟ ਪਰਲ਼ਯਵ

w

w

w

ਇਂਧਦਿੇਿਨ੍ਚੋਲ਼ੇ ਧਨ੍ਚਦਿੱ ਚਧਿ ਅਪਰਮੇਯ ਸਦਾ ੭-੨੪
ਓਂਦਨ੍ਚਂਤ੍ਾਨ੍ਚਂਤ੍ ਿੂਪਗ

ਲ਼ੋਂ ਦੇ ਿੂਪਦੋਧਲ਼ਹਵੁ ਿੋ ਕਗੋ
ਲ਼ੋਂ ਦੇ ਿੂਪਧਦ ਸ੍ੜ੍ਇਧਿਟ ਧਸਥਧਤ੍ ਮੋਦਿਾਦ ਵਯਾਪਾਿ
ਓਂਦੇ ਕਾਿਧਦ ਮਾਧਡ ਧਤ੍ਧਲ਼ਸਦੇ
ਸਂਦਧਣਧਸਕੋਂਧਦਿੱ ਪ ਜਗਦੋਲ਼ੁ
ਨ੍ਚਂਦਨ੍ਚਂਦਨ੍ਚ ਿਣਦੋਧਲ਼ਂਦਰਾਤ੍ੜਮਜਗੇ ਤ੍ੋਧਿਸਨ੍ਚੇ ੭-੨੫
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ਿਰੀਿਮੇਿਨ੍ਚ ਮੂਧੜ੍ਤਗਲ਼ੁ ਨ੍ਚਵ
ਨ੍ਚਾਧਿਕੁਂਜਿਦਂਤ੍ੇ ਏਕਾ
ਕਾਿ ਤ੍ੋੜ੍ਪਵੁ ਅਵਯਵਾਵਹਯ ਅਵਯਵਗਲ਼ਧਿ
ਬੇਿੇ ਬੇਿੇ ਕਂਗੋਧਲ਼ਸੁਵ ਿ
ਿੀਿਦੋਲ਼ੁ ਨ੍ਚਾਨ੍ਚਾ ਪਰਕਾਿ ਧਵ

ou
si

ਨ੍ਚਾਿਧਸਂਹਨ੍ਚ ਿੂਪਗੁਣਗਲ਼ੁ

gm

ਵਾਧਿਜਭਵਾਂਡਦੋਲ਼ੁ ਿਕੁਧਮ

a.
c

om

ਕਾਿਿੂਨ੍ਚਯ ਧਵਿਾਟਨ੍ਚੇਧਨ੍ਚਸੁਵ ਪਦੁਮਜਾਂਡਦੋਲ਼ੁ ੭-੨੬

ਵਾਧਿਧਿਯੋਧਲ਼ਹ ਤ੍ੇਿਗ
ੇ ਲ਼ਂਦਧਦ ਸਂਦਧਣਧਸ ਇਹਵੁ

.y

ਕਾਿਣਾਂਿਾਵੇਿ ਵਯਾਪਤਵ

w

ਤ੍ਾਿ ਕਾੜ੍ਯ ਵਯਕਤਵਯਕਤਵੁ

w

w

ਆਿੁਨ੍ਚਾਲ੍ਕੁ ਧਵਭੂਧਤ੍ਯਂਤ੍ੜ੍ਯਾਧਮ ਿੂਪਗਲ਼ੁ ੭-੨੭
ਮਧਣਗਲ਼ੋ ਲ਼ਧਗਹ ਸੂਤ੍ਰਦਂਦਧਦ
ਪਰਣਵਪਾਦਯਨ੍ਚੁ ਚੇਤ੍ਨ੍ਚਾਚੇ
ਤ੍ਨ੍ਚ ਜਗਿੱ ਧਤ੍ਨ੍ਚੋਲ਼ਨ੍ਚੁਧਦਨ੍ਚਦੋਲ਼ਾਡੁਵਨ੍ਚੁ ਸੁਿਪੂੜ੍ਣ
ਦਣੁਧਵਕੇਯੁ ਇਵਧਗਿੱ ਿ ਬਹੁਕਾ
ਿੁਧਣਕਨ੍ਚਂਤ੍ਾਨ੍ਚਂਤ੍ ਜੀਵਿ
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ਗਣਦੋਲ਼ੇਕਾਂਿਾ ਿੂਪਧਦ ਧਨ੍ਚਂਤ੍ੁ ਨ੍ਚੇਧਮਸੁਵ ੭-੨੮
ਜੀਵਜੀਵਿਭੇਦ ਜਡ ਜਡ
ਜੀਵਜਡ ਜਡਜੀਵਧਿਂਦਧਿ
ਿਰੀਵਿਨ੍ਚੁ ਅਤ੍ਯਂਤ੍ ਧਭਿੰ ਨ੍ਚ ਧਵਿਅਣਨ੍ਚੁ ਿਕ੍ੜਸ਼੍ਣਮੀ
ਮੂਵਧਿਂਦਧਿ ਪਦੁਮਜਾਂਡਧਦ

om

ਤ੍ਾ ਧਵਿਅਣਲ਼ੇ ਧਨ੍ਚਸੁਧਤ੍ਿੱ ਪਲ਼ੁ

ਵੇਦਮਾਧਨ੍ਚਗਲ਼ੇਂ ਦਧੇ ਨ੍ਚਪ ਵਾ

ou
si

ਆਧਦਤ੍ੇਯਿੁ ਧਤ੍ਧਲ਼ਯਧਦਹ ਗੁਣ

gm

a.
c

ਸਾਵਧਿਕ ਸਮਿੂਨ੍ਚਯਲ਼ੇਂ ਦਧਿਤ੍ੀੜ੍ਵਿਨ੍ਚੁ ਭਧਜਸੁ ੭-੨੯

.y

ਣਯਧਦਗਲ਼ੁ ਬਿੱ ਿਿਵਿਧਿਯਦ ਗੁਣਗਣਂਗਲ਼ਨ੍ਚੁ

w

ਵੇਿਬਿੱ ਿਨ੍ਚੁ ਬੋੋੰਮਨ੍ਚਧਿਯਦ

w

w

ਗਾਿਗੁਣਗਲ਼ੁ ਿਕੁਧਮ ਬਿੱ ਿਲ਼ੁ
ਿਰੀਿਿੋਿੱਬਨ੍ਚੁਪਾਸਯ ਸਦਗੁਣਪੂੜ੍ਣ ਹਧਿਯੇਂਦੁ ੭-੩੦
ਇਂਤ੍ਨ੍ਚਂਤ੍ਾਨ੍ਚਂਤ੍ ਗੁਣਗਲ਼
ਪਰਾਂਤ੍ਗਾਣਦੇ ਮਹਾਿਕੁਧਮ ਭਗ
ਵਂਤ੍ਗਾਭਿਣਾਯੁਿਾਂਬਿਵਾਿਯਗਲ਼ਾਧਗ
ਸਵਾਂਤ੍ਦਧਿ ਨ੍ਚੇਿੇ ਗੋਧਲ਼ਧਸ ਪਿਮ ਦੁ
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ਿਂਤ੍ ਮਧਹਮਨ੍ਚ ਦੌਤ੍ਯ ਕੜ੍ਮ ਧਨ੍ਚ
ਿਂਤ੍ਿਧਦ ਮਾਡੁਤ੍ਧਿ ਤ੍ਦਿੀਨ੍ਚਤ੍ਵਵੈਧਦਹਲ਼ੁ ੭-੩੧
ਪਰਲ਼ਯ ਜਿਧਿਯੋਲ਼ਿੱ ੁਲ਼ ਨ੍ਚਾਵੇਯੁ
ਹੋਿਬੁਗਾਣਦੇ ਸੁਿੱ ਤ੍ੁਵਂਦਧਦ
ਜਿਿੁਹੇਅਣਨ੍ਚਮਿ ਗੁਣਿੂਪਗਲ਼ ਧਚਂਧਤ੍ਸੁਤ੍

om

ਨ੍ਚੇਿੇ ਯ ਗਾਣਦੇ ਮਹਿਕੁਧਮ ਚਂ

a.
c

ਚਿਵਨ੍ਚੈਧਦਹਲ਼ਲ੍ਪ ਜੀਵਧਿ

ਿਰੀਧਨ੍ਚਕੇਤ੍ਨ੍ਚ ਸਾਤ੍ਵਤ੍ਾਂਪਧਤ੍

ou
si

gm

ਗਲ਼ਵਡੁਵੁਦੇਧਨ੍ਚਵਨ੍ਚ ਮਧਹਮੇਗਲ਼ੀ ਜਗਤ੍ਰਯਧਦ ੭-੩੨

.y

ਜਿੰ ਆਨ੍ਚਗਂਯ ਗਯਾਸੁਿਾੜ੍ਦਨ੍ਚ

w

ਮੌਧਨ੍ਚਕੁਿਸਨ੍ਮਾਨ੍ਚਯ ਮਾਨ੍ਚਦ ਮਾਤ੍ੁਲ਼ ਿਵਂਧਸ

w

w

ਦੀਨ੍ਚਜਨ੍ਚ ਮਂਦਾਿ ਮਿੁਧਿਪੁ
ਪਰਾਣਦ ਜਗਿੰ ਨ੍ਚਾਥ ਧਵਿੱ ਠਿ

ਤ੍ਾਨ੍ਚੇ ਗਧਤ੍ਯੇਂਦਨ੍ਚੁਧਦਨ੍ਚਧਦ ਨ੍ਚਂਧਬਦਵਿਨ੍ਚੁ ਪੋਿੇਵ ੭-੩੩
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