
ਸਰ੍ਵਸਮਰ੍ਪਣ/ਸੜ੍ਵਪਰਤੀਕ ਸ਼ਧਂਿ 
 
ਹਧਰ੍ਕਥਾਮ੍ਰਰ੍ ਇਤਸਾਰ੍ ਗੁਰ੍ੁਗਲ਼ 
ਕਰ੍ੁਣਧਦਂਦਾਪਧਿਤੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਰ੍ਮ ਭਗਵਦ੍ਭਕਤਧਰ੍ਦਿਾਦਰ੍ਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵਦੁੁ 
 
ਆਵ ਪਰ੍ਬ ੋੰਮਿਧਤ ਧਵਮਲਾਂ 
ਗਾਵ ਬੱਿਰ੍ੁ ਏਦਂੇਧਿਪ ਰ੍ਾ 
ਜੀਵਭਵ ਮ ਦਲਾਦਮਰ੍ਰ੍ਿੁਧਦਿਧਦ ਹਧਰ੍ਪਦਵ 
ਸੇਧਵਪਧਰ੍ਗਿੁਕੂਲਰੱ੍ਲਦੇ 
ਤਾਵ ੁਇਵਰ੍ਿ ਕੇਧਿਸਬੱਲਰ੍ੇ 
ਸ਼ਰੀਧਵਲਾਸਾਸ੍ਪਦਿ ਦਾਸਧਰ੍ਗੁਂਟੇ ਅਪਜਯਵੁ ੧੦-੧ 
 
ਸ਼ਰੀਦਿਂਧਰਰਸਰ੍ ਜਯੁਗਲ਼ੇ 
ਕਾਦਸ਼ ਸਥਾਿਾਤ੍ਮਦ ਲ਼ਧਗ 
ੱੱਟਾਦਰ੍ਧਦ ਸਂਤੁਧਤਸੁਵਵਧਰ੍ਗੇ ਈ ਿਵਗਰਹਵੁ 
ਆਧਦਤੇਯਰ੍ੁ ਸਂਤਤਾਧਿ 
ਵਯਾਧਿਗਲ਼ ਪਧਰ੍ਹਧਰ੍ਸੁਤਵਰ੍ਿੁ 
ਕਾਦੁਕੋਂਧਿਹਰ੍ੇੇੱਲਰ੍ੋਂਦਾਗੀਸ਼ਿਾਜੰਏਯਧਲ ੧੦-੨ 
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ਮੇਧਦਧਿਯ ਮੇਲੁੱ ਲ਼ ਗ ਸ਼੍ਪਾ 
ਦ ਦਕਗਲ਼ੇੇੱਲਮਲਤੀਰ੍ਥਵੁ 
ਪਾਦਪਾਧਦਰ ਿਰ੍ਾਤਲ਼ਵੇ ਸੁਏਤਰ ਜੀਵਗਣ 
ਸ਼ਰੀਦਿ ਪਰਧਤਮੇਗਲ਼ੁ ਅਵਰ੍ੁਂ 
ਬ ਦਿਵ ੇਿੈਵੇਦਯ ਧਿਤਯਧਦ 
ਹਾਧਦ ਿਿੇਵੁਦੇ ਿੜ੍ਤਿਗਲ਼ੇਂਦਧਰ੍ਤਵਿੇ ਯ ਧਗ ੧੦-੩ 
 
ਸੜ੍ਵਦੇਸ਼ਵ ੁਪੁਣਯਦੇਸ਼ਵੁ 
ਸੜ੍ਵਕਾਲਵੁ ਪੁਣਯਕਾਲਵੁ 
ਸੜ੍ਵਜੀਵਰ੍ੁ ਦਾਿਪਾਤਰਰ੍ੁ ਮੂਰ੍ੁ ਲ ਕਦਲ਼ ੁ
ਸੜ੍ਵ ਮਾਤੁਗਲ਼ੇੇੱਲ ਮਤਂਰਵੁ 
ਸੜ੍ਵ ਕੇਲਸਗਲ਼ੇੇੱਲ ਪੂਜੇਯੁ 
ਸ਼ੜ੍ਵਂਦਯਿ ਧਵਮਲਮੂਧੜ੍ਤ ਿਯਾਿਵੁੱ ਲ਼ਵਗੇ ੧੦-੪ 
 
ਦੇਵਖਾਤ ਤਟਾਕ ਵਾਧਪ ਸ 
ਰ੍ ਵਰ੍ਗਲ਼ਧਭਮਾਧਿ ਸੁਰ੍ਰ੍ੁ ਕ 
ਲ਼ੇਵਰ੍ਦ ਧਲ਼ਹ ਰ੍ ਮਕਪੂਗਲ਼ ਲ਼ਗੇ ਤੁਂਧਬਹਰ੍ ੁ
ਆ ਧਵਯਦਗਂਗਾਧਦਿਧਦਗਲ਼ੁ 
ਭਾਧਵਸੁਵੁਦੇੇੱਪੱਤੇਰ੍ਿੇਧਿਪ 
ਸਾਧਵਰ੍ ਸੁਿਾਧਿਗਲ਼ ਲ਼ਗੇ ਪਰਵਧਹਸੁਤਧਲਹਵੇਂਦੁ ੧੦-੫ 
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ਮੂਰ੍ੁਕ ਧਟਯ ਮਯਾਲੇ ਸ਼ ਧਭਪ 
ਈਰ੍ਧਿਕ ਏਪੱੱਤੁ ਸਾਧਵਰ੍ 
ਮਾਰ੍ੁਤਾਂਤੜ੍ਯਾਧਮ ਮਾਿਵ ਪਰਧਤਧਦਵਸਦੱਧਲ 
ਤਾ ਰ੍ਧਮਸਧੁਤਹਿੇਂ ਦੁ ਧਤਧਲ਼ਧਦਹ 
ਸੂਧਰ੍ਗਲ਼ੇ ਦੇਵਤੇਗਲ਼ਵਰ੍ ਸ਼ 
ਰ੍ੀਰ੍ਗਲ਼ੇ ਸੁਏਤਰ ਅਵਵਰ੍ੜ੍ਚਿੇਯੇ ਹਧਰ੍ਪਜੂੇ ੧੦-੬ 
 
ਸ਼ਰੀਵਰ੍ਧਿਗਧਭਸ਼ੇਕਵੇਂਦਧਰ੍ 
ਦੀ ਵਸੁਂਿਰ੍ੇਯ ਲ਼ਗੇ ਬੱਲਵ 
ਰ੍ਾਵ ਜਲਦਧਲ ਧਮਂਦਰ੍ੇਯੁ ਗਂਗਾਧਦਤੀੜ੍ਥਗਲ਼ੁ 
ਤਾ ਓਧਲਦੁ ਬਂਦੱਲੇ ਿੇਲੇਗੋਂ 
ਿੀਵਰ੍ਧਖਲ਼ਾੜ੍ਥਗਲ਼ਿਧਰ੍ਯਦ 
ਜੀਵਰ੍ਮਰ੍ਤਰ੍ਂਧਗਧਣਯਿੈਧਦਦਰ੍ੁ ਫਲਵੇਿੁ ੧੦-੭ 
 
ਿਦਿਧਦਗਧਲ਼ਲ਼ੇਯ ਲ਼ਗੇ ਪਧਰ੍ਵੁਵੁ 
ਉਦਧਿਪਧਰ੍ਯਂਤਰ੍ਧਦ ਤਰ੍ੁਵਾ 
ਯਦਧਲ ਰ੍ਧਮਸੁਵਵੱਧਲ ਤਨ੍ਮਯਵਾਧਗ ਤ ਰ੍ਦਲੇ 
ਧਵਧਿਧਿਸ਼ੇਿਗਲ਼ਾਚਧਰ੍ਸੁਵਰ੍ੁ 
ਬੁਿਰ੍ੁ ਭਗਵਦੂਪ ਸੜ੍ਵ 
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ਤਰਦਧਲ ਧਚਂਤਿੇ ਬਰ੍ਲੁ ਤਯਧਜਸੁਵਰ੍ਧਖਲ਼ ਕੜ੍ਮਗਲ਼ ੧੦-੮ 
 
ਕਧਲਯੇ ਮ ਦਲਾਦਧਖਲ਼ ਦਾਿਵ 
ਰ੍ ਲ਼ਗੇ ਬਰਹ੍ਮਭਵਾਧਦ ਦੇਵ 
ੜ੍ਕਲ਼ੁ ਧਿਯਾਮਕਰ੍ਾਧਗ ਹਧਰ੍ਯਾਜੰਏਯਧਲ ਅਵਰ੍ਵਰ੍ 
ਕਲੁਸ਼ਕੜ੍ਮਵ ਮਾਧਿ ਮਾਧਿਧਸ 
ਜਲਰ੍ੁਹੇਅਣਗੜ੍ਧਪਸੁਤ ਧਿ 
ਸ਼ਚਲ ਸੁਭਧਕਤ ਜੰਆਿਪੂੜ੍ਣਰ੍ੁ ਸੁਧਖਪਰ੍ਵਰ੍ ਲ਼ਗੇ ੧੦-੯ 
 
ਆਵ ਜੀਵਰ੍ ਧਲ਼ੱਦਰ੍ੇਧਿ 
ੱੰਿਾਵ ਕੜ੍ਮਵ ਮਾਿਲੇਧਿ 
ੱੰਿਾਵ ਗੁਣਰ੍ੂਪਗਲ਼ੁਪਾਸਿੇ ਮਾਿਲੇਿਵਰ੍ ੁ
ਕਾਵਿੈੇੱਯਿ ਪਰ੍ਮ ਸਤ੍ਕਰ੍ ੁ
ਣਾਵਲ ਕਿ ਬਲਧਦ ਚਧਰ੍ਸੁਵ 
ਦੇਵਤੇਗਲ਼ਿੁ ਮੁੱ ਟਲਾਪਵੇ ਪਾਪਕੜ੍ਮਗਲ਼ ੁ੧੦-੧੦ 
 
ਪਧਤਯ ਿਿੇ ਮਿਬਂਦ ਤੇਰ੍ਦਧਲ 
ਪਰਧਤਧਦਵਸਦਧਲ ਰ੍ਧਮਧਸ ਮ ਧਦਧਸ 
ਸੁਤਰ੍ਪਿੇਧਦਲ਼ੇਯ ਲ਼ੁ ਧਜਤੇਂਧਦਰਯਲ਼ੇਂਦੁ ਕਰ੍ਸੇੁਵਲ਼ੁ 
ਕ੍ੜੜ੍ ਇਧਤਪਧਤ ਕਥਾਮ੍ਰੜ੍ ਇਤ ਸੁਭ ਜਿ 
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ਰ੍ਤ ਮਹਾਤ੍ਮਧਰ੍ਧਗਤਰ੍ ਦ ਸ਼ 
ਪਰਤਧਤਗਲ਼ੁ ਸਂਬਂਧਿਧਵਸੁਵਵੇਏਚਯੁਤਿਦਾਸਧਰ੍ਗੇ ੧੦-੧੧ 
 
ਸੂਧਸ ਬਹ ਿਧਦਯ ਲ਼ਗੇ ਤੰਿ ਸ 
ਹਾਸ ਤ ਰ੍ੁਵੇਿੇਿੇਂ ਦੁ ਜਲਕੇਦ ੁ
ਰ੍ੀਧਸਦਰ੍ੇ ਕੈਸ ਤੁ ਮਣੁੁਗੁਵ ਹਧਰ੍ਯ ਧਬੱਟਵਿੁ 
ਕ੍ੜਲੇਸ਼ ਐਦੁਵਿਾਧਦਯਧਲ ਸ 
ੜ੍ਵੇਸ਼ ਕ੍ੜਲੁਧਪਤਯ ਮਾਧਿਦੁਦ ਧਬ 
ੱੱਟਾਸ਼ੇਧਯਂਦਧਲ ਅਿਯਰ੍ਾਰ੍ਾਧਿਸੁਵ ਮਾਿਵਿੁ ੧੦-੧੨ 
 
ਿਾਿੁ ਿੰਿਦੁ ਏਬਂ ਜਿਮਧਤ 
ਮਾਿਵਿੁ ਧਦਿਧਦਿਧਦ ਮਾਿੁਵ 
ਸਨਾਿ ਜਪ ਦੇਵਾੜ੍ਚੜ੍ਨਯੇੁ ਮ ਦਲਾਦ ਕੜ੍ਮਗਲ਼ 
ਦਾਿਵਰ੍ੁ ਸੇਲ਼ੇਦ ਯੁਵਰੱ੍ਲਦ ੇ
ਸ਼ਰੀਧਿਵਾਸਿੁ ਸਵੀਕਧਰ੍ਸ ਮ 
ੱੱਦਾਿੇ ਪਕਵ ਕਧਪੱਥ ਫਲ ਭਇਧਸਦਵ ਲਹੁਦੁ ੧੦-੧੩ 
 
ਿਾਧਤਰਯ ਲ਼ਗੁੱ ਲ਼ਧਖਲ਼ ਤੀੜ੍ਥ 
ਏਤਰਚਧਰ੍ਦਰ੍ੇਿੁ ਪਾਤਰਾ 
ਪਾਤਰਵਧਰ੍ਤੰਿਾਧਦ ਦਾਿਵ ਮਾਧਿ ਫਲਵੇਿੁ 
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ਗਾਤਰ ਧਿੜ੍ਮਲਿਾਧਗ ਮਂਤਰ 
ਸਤ ਤਰ ਪਧਿਧਸਦਰ੍ਿੁੇ ਹਧਰ੍ ਸ 
ੜ੍ਵਤਰਗਤਿੇਂ ਦਧਰ੍ਯਦਲੇ ਤਾ ਕੜ੍ਤ੍ੜ੍ ਇ ਏਬੁਂਵਿੁ ੧੦-੧੪ 
 
ਕਂਿ ਿੀਰ੍ ਲ਼ੁ ਮੁਣੁਧਗ ਦੇਹਵ 
ਦਂਧਿਧਸਦਰ੍ੇ ਫਲਵੇਿੁ ਦਂਿ ਕ 
ਮਂਿਲਗਲ਼ਿੇ ਿਧਰ੍ਧਸ ਯਧਤਯੇਂਦਧੇਿਧਸ ਫਲਵੇਿੁ 
ਅਂਿਜਾਧਿਪਿਂਸਗਿ ਪਦ 
ਪੁਂਿਰ੍ੀਕਧਦ ਮਿਵਹਧੜ੍ਨਧਸ਼ 
ਬਂਿੁਧਣਯਵ ਧਲਧਰ੍ਧਸ ਸੁਖਪਿਧਦੱਪ ਮਾਿਵਿੁ ੧੦-੧੫ 
 
ਵੇਦਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰ੍ਾਣ ਕਥੇਗਲ਼ 
ਓਧਦ ਪਧੇਲ਼ਦਰ੍ਿੁੇ ਸਕਲ ਧਿ 
ਸ਼ੇਿ ਕੜ੍ਮਵ ਤ ਰ੍ੇਦ ੁਸਤ੍ਕੜ੍ਮ ਮਾਿੇਿੁ 
ਓਦਿਂਗਲ਼ਿੁ ਜਧਰ੍ਦ ੁਸ਼ਵਾਸਧਿ 
ਰ੍ ਿ ਗੈਧਸਦਰ੍ੇਿੁ ਕਾਮ 
ਕਰ ਿਵਧਲ਼ਯਦੇ ਿਾਿੁ  ਿੰਿਦੁ ਏਬਂ ਮਾਿਵਿੁ ੧੦-੧੬ 
 
ਏਿੁ ਕੇਧਲ਼ਦਰ੍ੇਿੁ ਿੋਧਿਦ 
ਰ੍ੇਿੁ ਓਧਦਦਰ੍ੇਿੁ ਪਧੇਲ਼ਦ 
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ਰ੍ੇਿੁ ਪਾਧਿਦਰ੍ਿੁੇ ਮਾਧਿਦਰ੍ੇਿੁ ਧਦਿਧਦਿਧਦ 
ਸ਼ਰੀਧਿਵਾਸਿ ਜਨ੍ਮ ਕੜ੍ਮ ਸ 
ਦਾਿੁਰ੍ਾਗਧਦ ਿੇਿੇਦੁ ਤੱਤਤ 
ਸਥਾਿਦਧਲ ਤਦੂਪ ਤੰਿਾਮਕਿ ਸ੍ਮਧਰ੍ਸਦਵ ੧੦-੧੭ 
 
ਬੁੱ ਧਿ ਧਵਦਯਾ ਬਲਧਦ ਪੇਧਲ਼ਦ 
ਸ਼ੁੱ ਿ ਕਾਵਯਧਵਦੱਲ ਤਤਵਸੁ 
ਪੱਿਧਤਗਲ਼ਿੁ ਧਤਧਲ਼ਦ ਮਾਿਵਿੱਲ ਬੁਿਧਰ੍ਂਦ 
ਮਿਵਵੱਲਭ ਤਾਿੇ ਹ੍ੜ੍ ਇਦਯ ਦ  
ਧਲ਼ੱਦੁ ਿੁਧਿਦਂਦਦਧਲ ਿੁਧਿਦੇਿ 
ਪਧ੍ਿਗਲ਼ ਿੋਿਦਲੇ ਧਕਧਵਗ ੇੱਟਾਧਲਪੁਦ ੁਬੁਿਰ੍ੁ ੧੦-੧੮ 
 
ਕੱਧਬਿੋਲ਼ਧਗਹ ਰ੍ਸ ਧਵਦਂਤਧਿ 
ਗੱਬੁਬੱਲਦੇ ਭਾਗਯ ਯੌਵਿ 
ਮੱਧਬਿਧਲ ਮੈਮਰ੍ੇਦਵਗੇ ਹਧਰ੍ਸੁਚਧਰ੍ਤਾਮ੍ਰੜ੍ ਇਤਵੁ 
ਲਭਯਵਾਗਦੁ ਹਧਰ੍ਪਦਾਬ੍ਜਧਦ 
ਹੱਧਬਦਧਤ ਸਦ੍ਭਧਕਤ ਰ੍ਸ ਵੁ ਂ
ਿੁੱ ਧਬ ਕ ੇੱਧਬ ਸੁਖਾਬ੍ਧਿਯ ਲ਼ਗਾਿੁਵਵਗੱਲਦਲੇ ੧੦-੧੯ 
 
ਖਗਵਰ੍ਿਵਜਿਂਧਰਰ ਭਕੁਧਤਯ 
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ਬਗੇਯਿਧਰ੍ਯਦ ਮਾਿਵਧਰ੍ਧਗਦ ੁ
ਓਗਧਟਿਂਦਧਦ ਤ ਰ੍ਧੁਤੱਪੁਦੁ ਏਲੱ ਕਾਲਦਧਲ 
ਧਤਰਗੁਣਵੜ੍ਧਜਤਿਮਲਗੁਣਗਲ਼ 
ਪ ਗਧਲ਼ ਧਹੱਗੁਵ ਭਾਗਵਤਧਰ੍ਗ ੇ
ਧਮਗ ੇਭਕੁਧਤ ਸੁਜੰਆਿਸੁਖਧਵੱਤਵਰ੍ ਰ੍ਇਪੁਦੁ ੧੦-੨੦ 
 
ਪਰ੍ਮਤਤਵ ਰ੍ਹਸਯਧਵਦੁ ਭੂ 
ਸੁਰ੍ਰ੍ੁ ਕੇਲ਼ੁਦੁ ਸਾਦਰ੍ਧਦ ਧਿ 
ਸ਼ਠੁਧਰ੍ਗਧਲ਼ਗੇ ਮੂਢਧਰ੍ਗੇ ਪਂਧਦਤਮਾਧਿ ਧਪਸ਼ੁਿਧਰ੍ਗ ੇ
ਅਰ੍ਧਸਕਧਰ੍ਧਗਦੁ ਪਲ਼ੇੁਦੱਲਿ 
ਵਰ੍ਤ ਭਗਵਤ੍ਪਾਦਯੁਗਲ਼ਾਂ 
ਬੁਰ੍ੁਹ ਮਿੁਕਰ੍ਿੇਧਿਸੁਵਧਰ੍ਧਗਦਿਰ੍ਪੁੁ ਮ ਦਦਧਲ ੧੦-੨੧ 
 
ਲ ਕਵਾੜ੍ਤਧੇਯਦੱਲ ਪਰ੍ਲ  
ਕੈਕਿਾਥਿ ਵਾੜ੍ਤੇ ਕਲ਼ੇਵਰ੍ੇ 
ਕਾਕੁਮਿੁਜਧਰ੍ਧਗਦੁ ਸਮੜ੍ਪਕਵਾਧਗ ਸ ਗਸੁਵੁਦੇ 
ਕ ਕਿਦ ਪਧਰ੍ਮਲ਼ਵੁ ਸ਼ਟ੍ਪਦ 
ਸਵੀਕਧਰ੍ਸੁਵਂਦਦਧਲ ਜਲਚਰ੍ 
ਭੇਕ ਬੱਲੁਦੇ ਇਦਰ੍ ਰ੍ਸ ਹਧਰ੍ਭਕੁਤਗੱਲਦਲੇ ੧੦-੨੨ 
 

8

www.yo
us

igm
a.c

om



ਸਵਪਰਯ ਜਿਰ੍ਧਹਤ ਸਕਲੇ 
ਸ਼ਟਪਰਦਾਯਕ ਸੜ੍ਵਗੁਣਪੂ 
ੜ੍ਣਪਰਮੇਯ ਜਰ੍ਾਮਰ੍ਣਵੜ੍ਧਜਤ ਧਵਗਤਕ੍ੜਲੇਸ਼ 
ਧਵਪਰਤਮ ਧਵਸ਼ਵਾਤ੍ਮ ਘ੍ੜੜ੍ ਇਧਣ ਸੁ 
ੜ੍ਯਪਰਕਾਸ਼ਾਿਂਤ ਮਧਹਮ ਘ੍ੜੜ੍ ਇ 
ਤਪਰਤੀਕਾਰ੍ਾਧਿਤਾਂਧਰਰ ਸਰ੍ ਜ ਸੁਰ੍ਰ੍ਾਜ ੧੦-੨੩ 
 
ਵਿਚਰ੍ਾਧਦਰ ਿਰ੍ਾਿਰ੍ਿੇ ਜਯ 
ਮਿੁਜਮ੍ਰੜ੍ ਇਗਵਰ੍ਵੇਸ਼ ਜਯ ਵਾ 
ਮਿ ਧਤਰਧਵਕਰਮਦੇਵ ਜਯ ਭ੍ੜੜ੍ ਇਗੁਰ੍ਾਮ ਭੂਮ ਜਯ 
ਜਿਕਜਾਵੱਲਭਿੇ ਜਯ ਰ੍ ੁ
ਗ੍ਧਮਧਣ ਮਿੋਰ੍ਥਧਸੱਧਿਦਾਯਕ 
ਧਜਿ ਧਵਮ ਹਕ ਕਧਲਧਵਦਾਰ੍ਣ ਜਯਜਯਾਰ੍ਮਣ ੧੦-੨੪ 
 
ਸੱਧਚਦਾਿਂਦਾਤ੍ਮ ਬਰਹ੍ਮਕ 
ਰ੍ਾਧੜ੍ਚਤਾਂਧਰਰ ਸਰ੍ ਜ ਸੁਮਿਸ 
ਪਰ ੇੱਚ ਸਨ੍ਮਂਗਲ਼ਦ ਮਿਵਾਂਤਃਕਰ੍ਣ ਰ੍ੂਢ 
ਅਚਯੁਤ ਜਗਿਾਥਧਵਿਠਲ 
ਧਿੇੱਚ ਮੇੇੱਧਚਦ ਜਿਰ੍ ਧਬਿ ਕਾ 
ਦਗੱਚਿੁਂਿਾਰ੍ਣਯਦ ਲ਼ੁ ਗ ਗ ਪਰ੍ਿੁ ਕਾਧਯਦ ੧੦-੨੫ 
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