
ਧ੍ਯਾਨ੍ਪ੍ਰਕ੍ਰਰਯਾ ਸਂਕ੍ਧ੍ / ਸਥਾਵਰ ਜਂਗਮ ਸਂਕ੍ਧ੍ 
 
ਹਕ੍ਰਰਥਾਮ੍ਰ੍ ਇਤਸਸਾਰ ਗੁਰੁਗਲ਼ 
ਰਰੁਣਕ੍ਦਂਦਾ੍ਕ੍ਿਤਸੁ ੍ੇਲ਼ੁਵੇ 
੍ਰਮ ਭਗਵਦ੍ਭਰਤਕ੍ਰਦਿਾਦਰਕ੍ਦ ਰੇਲ਼ੁਵਦੁੁ 
 
੍ਾਦੁਰਯੇ ਰਂਟਰ ਕ੍ਸਰਤਸ ਮੋਦ 
ਲਾਦੁਵਿੁਕ੍ਦਿ ਬਾਕ੍ਧ੍ਸੁਵਵੇ 
ਰਾਦਸ਼ੇਂਕ੍ਦਰਯਗਲ਼ਕ੍ਲ ਕ੍ਬਡਦੇ ਹ੍ੜ੍ ਇਸ਼ਕਰ੍ਿ ਮੂਕ੍ਤਤ 
ਸਾਦਰਕ੍ਦ ਿੇਿੇਵਵਿੁ ਏਿ੍ 
ਰਾਧ੍ਗਲ਼ੁ ਮਾਕ੍ਡਦਰੁ ਸਕ੍ਰਯੇਕ੍ਿ 
ਰੋਧ੍ਗੈਸਵੁ ਮੋਅਮਾਤਗਰੇ ਦੁਕ੍ਰਤਸਰਾਕ੍ਸ਼ਗਲ਼ੁ ੧੧-੧ 
 
ਹਗਲ ਿਂਦਾਦਕ੍ਦਦਂਕ੍ਦ 
ਕ੍ਿਗਮਵੇਦਯਿ ੍ੂਕ੍ਜਸੁਤਸ ਰ ੈ
ਮੁਕ੍ਗਦੁ ਿਾਲ੍ਰਰੋਲ਼ੋਂਦੁ ੍ੁਰੁਸ਼ਾਤਥਵਿੁ ਬੇਡਦਕ੍ਲ 
ਜਗਦੁਦਰ ਰੋੋੱਟੁਦਿੁ ਭੁਂਕ੍ਜਸੁ 
ਮਗ ਮਡਕ੍ਦ ੍ਰਾਣੇਂਕ੍ਦਰਯਾਤ੍ਮਾ 
ਕ੍ਦਗਲ਼ੁ ਭਗਵਦਧ੍ਕਿਵੇਂਦਕ੍ਡਗਕ੍ਡਗੇ ਿੇਿੇਵੁਕ੍ਤਸਰੁ ੧੧-੨ 
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ਅਸਵਤਸਂਤਸਰਿੁ ਜਕਵ ਹਕ੍ਰ ਸ 
ਤਵਸਵਤਸਂਤਸਰਿੁ ਕ੍ਿਤਸਯ ਸੁਖਮਯ 
ਕ੍ਿਿਃਸਵਬੱਧ੍ਾਲ੍੍ਜੰਅਸ਼ਰਤ ਸਦੁਿਃਕ੍ਖ ਕ੍ਿਤਵਕਣੰ 
ਹਰਸਵਦੇਕ੍ਹ ਸਿਾਥਜਕਵਿੁ 
ਕ੍ਵਸ਼ਵਵਯਾ੍ਰ ਰ੍ਤ੍੍ ਇਬਰਹ੍ੜਮ ਸ 
ਰਸਵਤਸਕਸ਼ਾਦਯਮਰਿੁਤਸ ਹਕ੍ਰਯੇਂਦੁ ਰੋਂਡਾਡੁ ੧੧-੩ 
 
ਮੱਤਸੇ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾਦਯੇਂਟੁ ਰੂ੍ ੋਂ 
ਭੱਤਸਕ੍ਰਂਦਕ੍ਲ ੍ੇੋੱਕ੍ਿਸਲੁ ਏ 
ੱੱ੍ੱਤਸੇਰਡੁ ਰੂ੍ਗਲ਼ਹਵੁ ਓਂਦੋਂਦੇ ਸਾਹਸਰ 
ਪ੍ੜ੍ ਇਥ੍ਪ੍ਪ੍ੜ੍ ਇਥਰੁ  ਿਾਕ੍ਡਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਸ 
ਤਵੋੋੱਤਸਮਿ ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ਯੇਂਦੁ ਭਕਸ਼੍ਮਿੁ 
ਕ੍ਬੱਤਸਕ੍ਰਕ੍ਸਦਿੁ ਧ੍੍ਮ ਤਸਿਯਕ੍ਿਗੇ ਸ਼ਾਂਕ੍ਤਸ੍ਤਵਦਕ੍ਲ ੧੧-੪ 
 
ਏਟਂੁ ੍ਰਕ੍ੜ੍ ਇਕ੍ਤਸਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਕ੍ਵਸ਼ਵਾ 
ਦਯੇਂਟੁ ਰੂ੍ਦਕ੍ਲੱਦੁ ਭਰੁਤਸਰ 
ਰਂਟਰਵ ੍ਕ੍ਰਹਕ੍ਰਸਤੁਸਕ੍ਲ ੍ਾਕ੍ਲਸੁਵ ੍ਰਕ੍ਤਸਕ੍ਦਿਕ੍ਦ 
ਿੇਂ ਟਿਂਦਕ੍ਦ ਏਡਕ੍ਬਡਦੇ ਵੈ 
ਰੁਂਠਰਮਣ ੁਤੰਸਿਵਰ ਕ੍ਿ 
ਸ਼੍ਰਂਟਰ ਸੁਮਾਤਗਦਕ੍ਲ ਿਡੇਸੁਵ ਦੁ੍ਜਿਰ ਬਕ੍ਡਵਾ ੧੧-੫ 
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ਸਵਰਮਣਿੁ ਸ਼ਰਤਯਾਕ੍ਦਰੂ੍ਕ੍ਦ 
ਰਰੁਣ ਮਾਕ੍ਿਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਿੇਲੇਕ੍ਸ 
ੱੱਦਰ ਕ੍ਵਦੂਰਿੁ ਸਥੂਲਕ੍ਵਸ਼ਯਗਲ਼ੁਂਡੁਕ੍ਣ੍ ਕ੍ਿਤਸਯ 
ਅਕ੍ਰਯਦਲੇ ਤਸਾਿੁਂਬਿੇੇਂ ਬੁਵ 
ਕ੍ਿਰਯਗਲ਼ਿੁਂਬੁਵਿੁ ਕ੍ਿਸ਼ਚਯ 
ਮਰਕ੍ਲ਼ ਮਰਕ੍ਲ਼ ਕ੍ਭਵਾਟਕ੍ਵਯ ਸਂਿਕ੍ਰਕ੍ਸ ਬਲ਼ਲੁਵਿੁ ੧੧-੬ 
 
ਸੁਰੁਕ੍ਿ ਰੁਕ੍ਿਰ ਸੁਗਧਂ੍ ਸ਼ੁਕ੍ਿਯੇਂ 
ਕ੍ਦਰੁਕ੍ਤਸਹਿੁ ਸ਼ਡਰਸਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਹ 
ੱੰਿੇਰਡੁ ਰੂ੍ਦਕ੍ਲੱ੍ ਸ਼ਰਕ ਭੂ ਦੁਤਗੇਯਰ ਸਕ੍ਹਤਸ 
ਸਵਰਮਣਿੁ ਏੱ੍ ੱ ਤਸੇਰਡ ੁਸਾ 
ਕ੍ਵਰ ਸਮਕਰਿ ਰੂ੍ਦੋਲ਼ਕ੍ਗ 
ੱੱਦੁਰੁ ੍ਰਾਰਰਮ ਰ੍ਤ੍੍ ਇ ਏਕ੍ਿਸੁਵ ਿਾਕ੍ਡਗਲ਼ੋਕ੍ਲ਼ੱਦੁ ੧੧-੭ 
 
ਕ੍ਿੰਿ ਸਤਵਤਸਰਦਕ੍ਲ ਿੇਿੇਵਵ 
ਰਿਯਰ੍ਮਵ ਮਾਕ੍ਡਦਰੁ ਸਕ੍ਰ 
੍ੁਣਯਰ੍ਮਗਲ਼ੇਕ੍ਿਸੁਵਵੁ ਸਂਦੇਹਕ੍ਵਕ੍ਿਕ੍ਤੱਸਲ 
ਕ੍ਿੰਿ ਸ੍ਮਕ੍ਰਸਦੇ ਸਨਾਿ ਜ੍ ਹ ੋ
ਮਾੰਿ ਵਸਤਰਗਜਾਸ਼ਵ ਭੂ ਧ੍ਿ 
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ਧ੍ਾਿਯ ਮੋਦਲਾਦਕ੍ਖਲ਼ ਧ੍੍ਮਵ ਮਾਕ੍ਡ ਫਲਵੇਿੁ ੧੧-੮ 
 
ਇਸ਼ਟਭੋਜਯ ੍ਦਾਤਥਦੋਲ਼ੁ ਕ੍ਸ਼ਕ੍੍ 
ਕ੍ਵਸ਼ਟਿਾਮਕ੍ਦ ਸਤਵ ਜਕਵਰ 
ਤਸੁਕ੍ਸ਼ਟ੍ਕ੍ਡਸੁਵ ਕ੍ਦਿਕ੍ਦਿਕ੍ਦ ਸਂਤਸੁਸ਼ਟ ਤਸਾਿਾਕ੍ਗ 
ਰੋਸ਼ਟਦੋਲ਼ੁ ਿੇਲੇਕ੍ਸੱਦੁ ਰਸਮਯ 
੍ੁਕ੍ਸ਼ਟਯੈਕ੍ਦਸੁਕ੍ਤਸਕਂ੍ਦਰਯਗਲ਼ੋਲ਼ੁ 
੍ਰੇਸ਼ਟਿਾਕ੍ਗੱਦੇੋੱਲ ਕ੍ਵਸ਼ਯਗਲ਼ੁਂਬ ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ਸਦਲ਼ੇ ੧੧-੯ 
 
ਰਾਰਣਾਵਹਯ (ਰਾਰਰਾਵਹਯ) ਜੰਆਿ ਰ੍ਮ 
੍ਰੇਰਰਿੁ ਤਸਾਿਾਕ੍ਗ ਕ੍ਰਰਯੇਗਲ਼ 
ਤਸੋਰੁਵਿੁ ਰ੍ਮੇਂਕ੍ਦਰਯਾਕ੍ਧ੍੍ਰੋਲ਼ਗੇ ਿੇਲੇਕ੍ਸੱਦੁ 
ਮੂਰੁਗੁਣਮਯ ਦਰਵਯਗ ਤਸਦਾ 
ਰਾਰ ਤੰਸਿਾਮਦਕ੍ਲ ਰਰੇਸੁਵ 
ਤਸੋਕ੍ਰਰੋੋੱਲ਼ਦੇ ਜਿਰ ਮੋਕ੍ਹ੍ ਮੋਹ ਰਲ੍੍ਰਿੁ ੧੧-੧੦ 
 
ਦਰਵਯਿੇਕ੍ਿਸੁਵ ਭੂਤਸਮਾਤਸਰਦ ੋ
ਲ਼ਵਯਿੁ ਰ੍ਮੇਂਕ੍ਦਰਯਗਲ਼ੋਲ਼ੁ 
ਭਵਯ ਸਤ੍ਕ੍ਰਰਯਿੇਕ੍ਿ੍ ਜੰਯਾਿੇਂ ਕ੍ਦਰਯਗਲ਼ੋਲ਼ਕ੍ਗੱਦੁ 
ਸਤਵਯ ਰਾਰਿੇਕ੍ਿਕ੍ਸ ਸੁਖਮਯ 
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ਸੇਵਯ ਸੇਵਰਿੇਕ੍ਿਕ੍ਸ ਜਗਦੋਲ਼ੁ 
ਹਵਯਵਾਹਿਿਕ੍ਣਯਲ਼ੋਕ੍ਗੱ੍ਂਤਸੇ ਇਰੁਕ੍ਤੱਸ੍ ੧੧-੧੧ 
 
ਮਿਵ ੇਮੋਦਲਾਕ੍ਦਕਂ੍ਦਰਯਗਲ਼ੋਲ਼ 
ਗਕ੍ਿਲਦੇਵਿੁ ਸ਼ੁਕ੍ਿਯੇਕ੍ਿਕ੍ਸਰੋਂ 
ਡਿਵਰਤਸ ਿੇਲੇਕ੍ਸੱ੍ ਸ਼ੁਕ੍ਿਸ਼ੱਧ੍ੋਤਸਿੇਂ ਦੇਕ੍ਿਕ੍ਸ 
ਤਸਿੁਕ੍ਵਿੋਲ਼ਕ੍ਗੱ੍ਿੁ ਸਦਾ ਵਾ 
ਮਿ ਹ੍ੜ੍ ਇਸ਼ਕਰੇਸ਼ਾਖਯਰੂ੍ਦ 
ਲਿੁਭਵਰੇ ਤਸਂਦਕਵ ਕ੍ਵਸ਼ਯਜ ਸੁਖਵ ਜਕਵਕ੍ਰਗੇ ੧੧-੧੨ 
 
੍ਰੇਰਰ ੍ਰੇਤਯਰਲ਼ੋੁ ੍ਰਤੇਯ 
੍ਰੇਰਰਿੁ ਤਸਾਿਾਕ੍ਗ ਹਕ੍ਰ ਕ੍ਿ 
ਤਵੈਰਕ੍ਦਂਦ ੍ਰਵਕ੍ਤਤਸੁਵ ਤੰਸਿਾਮ ਰੂ੍ਦਕ੍ਲ 
ਤਸੋਕ੍ਰਰੋੋੱਲ਼ਦੇ ਸਤਵਰੋਲ਼ ੁਭਾ 
ਗਕਰਥਕਜਿਰਿੁ ਸਰਲ ਵਯਾ 
੍ਾਰਗਲ਼ ਤਸਾ ਮਾਕ੍ਡਮਾਕ੍ਡਕ੍ਸ ਿੋਕ੍ਡ ਿਗੁਕ੍ਤੱਸ੍ ੧੧-੧੩ 
 
ਹਕ੍ਰਯੇ ਮੁਖਯਕ੍ਿਯਾਮਰਿੁ ਏ ਂ
ਦਕ੍ਰਦੁ ੍ੁਣਯਾ੍ੁਣਯ ਹਰੁਸ਼ਾ 
ਮਰੁਸ਼ ਲਾਭਾਲਾਭ ਸੁਖਦੁਿਃਖਾਕ੍ਦ ਦਵਂਦਵਗਲ਼ 
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ਕ੍ਿਰੁਤਸ ਅਵਿਂਕ੍ਰਰਗੇ ਸਮ੍ਕ੍੍ਕ੍ਸ 
ਿਰਰਭੂਸਵਤਗਾ੍ਵਤਗਕ੍ਦ 
ਰਰਣ ਕ੍ਿਯਾਮਰਿ ਸਤਵਤਸਰਦਕ੍ਲ ਿੇਿੇਵੁਕ੍ਤਸਰੁ ੧੧-੧੪ 
 
ਮਾਣਵਰ ਤਸਤ੍ਫਲ਼ਗਲ਼ਿੁਸਂ 
ਧ੍ਾਿਕ੍ਵੱਲਦੇ ਰ੍ਮਗਲ਼ ਸਵੇ 
ੱੱਛਿੁਸਾਰਕ੍ਦ ਮਾਕ੍ਡ ਮੋਕ੍ਦਸੁਵਂਤਸੇ ੍ਰਕ੍ਤਸਕ੍ਦਿਕ੍ਦ 
ਜੰਆਿ੍ੂਤਵਰ ਕ੍ਵਕ੍ਧ੍ਕ੍ਿਸ਼ੇਧ੍ਗ 
ਲ਼ੇਿੁ ਿੋਡਦੇ ਮਾਡੁ ਰ੍ਮ੍ਰ 
ਧ੍ਾਿ ੍ੁਰੁਸ਼ੇਸ਼ਿਕ੍ਲ ਭਰੁਕ੍ਤਸਯ ਬੇਡ ੁਰੋਂਡਾਡ ੁ੧੧-੧੫ 
 
ਹਾਕ੍ਿਵ੍ੜ੍ ਇੱਕ੍ਧ੍ ਜਯਾ੍ਜਯਗਲ਼ੁ 
ਏਿੁ ਰੋੋੱਟੁਦੁ ਭੁਂਕ੍ਜਸਤੁਸ ਲ 
ਮਕਕ੍ਿਵਾਸਿ ਰਰੁਣਵਿੇ ਸਂ੍ਾਕ੍ਦਸਿੁਕ੍ਦਿਕ੍ਦ 
ਜੰਆਿਸੁਖਮਯ ਤੰਸਿਵਰ ੍ਰ 
ਮਾਿੁਰਾਗਕ੍ਦ ਸਂਤਸੈ੍ ਦੇ 
ਹਾਿੁਬਂਕ੍ਧ੍ਗਲ਼ਤਂਸੇ ਓਲ਼ਹੋਰਕ੍ਗੱਦੁ ਰਰੁਣਾਲ਼ੁ ੧੧-੧੬ 
 
ਆ ੍ਰਮ ਸਰਲੇਂਕ੍ਦਰਯਗਲ਼ੋਲ਼ੁ 
ਵਯਾ੍ਰਿੁ ਤਸਾਿਾਕ੍ਗ ਕ੍ਵਸ਼ਯਵ 
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ਤਸਾ  ੍ਕ੍ਰਗਰਕ੍ਹਸੁਵਿੁ ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ਸਦੇ ਸਤਵਜਕਵਰੋਲ਼ੁ 
੍ਾ੍ਰਕ੍ਹਤਸ ੍ਰੁਾਣ ੍ੁਰੁਸ਼ ਸ 
ਮਕ੍ਦਕ੍ਲ ਿੇਲੇਕ੍ਸੱਦੁ ਿਾਿਾ 
ਰੂ੍ਧ੍ਾਰਰ ਤਸਕੋ੍ਰਰੋੋੱਲ਼ਦੇ ਰ੍ਮਗਲ਼ ਮਾਲ਼੍੍ ੧੧-੧੭ 
 
ਖੇਿਰਰੁ ਭੂਿਰਰੁ ਵਾਕ੍ਰ ਕ੍ਿ 
ਸ਼ਾਿਰਰੋਕ੍ਲ਼ੱਦਵਰ ਰ੍ਮਗ 
ਲ਼ਾਿਕ੍ਰਸੁਵਿੁ ਰਿਮਕ੍ਹਮ ੍ਰਮਾਲ੍੍ਿੋ੍ਾਕ੍ਦ 
ਗੋਿਕ੍ਰਸਿੁ ਬਹੁ ੍ਰਰਾਰਾ 
ਲੋਿਿੇਯ ਮਾਕ੍ਦਦਰੁ ਮਿਕ੍ਸਗੇ 
ਰਕਿਰਾਕ੍ਰ ੍ਰਕਯ ਰਕ੍ਵਜਿਗੇਯ ਮਹਰਾਯ ੧੧-੧੮ 
 
ਓਂਦੇ ਗੋਤਸਰ ੍ਰਵਰ ਸਧਂ੍ਯਾ 
ਵਂਦਿੇਗਲ਼ਿੁ ਮਾਕ੍ਡ ੍ਰਾਂਤਸਰ ੇ
ਤਸਂਦੇ ਤਸਿਯਰੁ ਬੇਰੇ ਤੰਸਮਯ ੍ੇਸਰੁਗੋਂਬਂਤਸੇ 
ਓਂਦੇ ਦੇਹਦਕੋ੍ਲ਼ੱਦੁ ਕ੍ਿਦਂਯਾ 
ਕ੍ਿਂਦਯਰ੍ਮਵ ਮਾਕ੍ਡ ਮਾਕ੍ਡਕ੍ਸ 
ਇਂਕ੍ਦਰੇਸ਼ਿੁ ਸਤਵ ਜਕਵਰੋਲ਼ਕਸ਼ਿੇਕ੍ਿਸੁਵਿੁ ੧੧-੧੯ 
 
ਕ੍ਰੱਟਗੱਕ੍ਟਦ ਲੋਹ ੍ਾਵਰ 
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ਸੁੱ ਟੁ ਕ੍ਵਂਗਡ ਮਾਡੁਵਤਂਸੇ ਰ 
ਰੱਟ ਵਰਕਕ੍ਹਗਲ਼ੋਕ੍ਲ਼ੱ੍ ਤਸਂਦੁਲ ਰਡੇਗੇ ਤਸੇਗੇਵਤਂਸੇ 
ਕ੍ਵੱਠਲਾ ਏਦਂੋੋੰਮੇ ਮੈਮਰੇ 
ਦੱਟਹਾਸਕ੍ਦ ਰਰਯੇੇ ਦੁਕ੍ਰਤਸਗ 
ਲ਼ੱਟੁਕ੍ਲ਼ਯ ਕ੍ਬਕ੍ਡਸਵਿ ਤੰਸਿੋਲ਼ਕ੍ਗੱਟੁ ਸਲਹੁਵਿੁ ੧੧-੨੦ 
 
ਜਲਕ੍ਧ੍ਯੋਲ਼ੁ ਸਵੇੋੱਛਾਿੁਸਾਰਕ੍ਦ 
ਜਲਿਰ ੍ਰਾਕ੍ਣਗਲ਼ੁ ਤੱਸਤਸਤਸ 
ਸਥਲ਼ਗਲ਼ਕ੍ਲ ਸਂਤਸੋਸ਼ਬਡੁਤਸਕ੍ਲ ਸਂਿਕ੍ਰਸੁਵਂਤਸ ੇ
ਿਕ੍ਲ਼ਿਿਾਭਿੋਲ਼ਬ੍ਜਭਵ ਮੁ 
ੱੱ੍ੋਲ਼ੁਲੁਕ੍ਰਗ ਮੈਗੰਣ ਮੋਦਲਾ 
ਧ੍ਲਵ ੁਜਕਵਰ ਗਣਵੁ ਵਕ੍ਤਤਸੁਕ੍ਤਸਹਦੁ ਕ੍ਿਤਸਯਦਕ੍ਲ ੧੧-੨੧ 
 
ਵਾਸੁਦੇਵਿੁ ਓਲ਼ਹੋਰਗੇ ਅਵ 
ਰਾਸ਼ਦਿੁ (ਆਭਾਸਰਿੁ) ਤਸਾਿਾਕ੍ਗ ਕ੍ਬਂਬ ੍ਰ 
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੁਵ ਤਸਦੂ੍  ਤੰਸਿਾਮਦਕ੍ਲ ਸਤਵਤਸਰ 
ਈ ਸਮਿਵ ਯਵੇਂਦੇਕ੍ਿ੍ ਸਦੁ 
੍ਾਸਿਵ ਗੈਵਵਿੁ ਮੋਆ 
੍ੇਏਗਲ਼ੋਲ਼ੁੱ ਤਸਮਿ ਜਕਵਨ੍ਪਮੁਰਤਿਵਕ੍ਿਯੋਲ਼ੁ ੧੧-੨੨ 
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ਭੋਗਯਵਸਤੁਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਯੋਗਯਾ 
ਯੋਗਯ ਰਸਗਲ਼ਿਕ੍ਰਤਸੁ ਯੋਗਯਾ 
ਯੋਗਯਰਕ੍ਲ ਿੇਲੇਕ੍ਸੱ੍ ਹਕ੍ਰਗੇ ਸਮ੍ਕ੍੍ਸਿੁਕ੍ਦਿਕ੍ਦ 
ਭਾਗਯ ਬਡਤਸਿ ਬਰਲੁ ਕ੍ਹੱਗਦ ੇ
ਰੁੱ ਕ੍ਗਸੋਰਗਦੇ ਸਦ੍ਭਰੁਕ੍ਤਸ ਵੈ 
ਰਾਗਯ ਜੰਆਿ ਬੇਡ ੁਿਕ ਕ੍ਿ੍ਭਾਗਯਿੇਕ੍ਿਸਦਲੇ ੧੧-੨੩ 
 
ਸਥਲ਼ ਜਲਾਕ੍ਦਰਗਲ਼ੱਕ੍ਲ ਜਕ੍ਿਸੁਵ 
ਫਲ ਸੁ੍ੁਸ਼੍੍ਜ ਗਂਧ੍ਰਸ ਸ਼ਰਕ 
ਤਸੁਲ਼ਕ੍ਸ ਮੋਦਲਾਦਕ੍ਖਲ਼ ੍ੁਜਾਸਾਧ੍ਿ ੍ਦਾਤਥ 
ਹਲਵ ੁਬਗੇਕ੍ਯਂਦ੍ਕ੍੍ਸੁਤਸ ਬਾਂ 
ਬੋਲ਼ੇਯ ਜਿਰਗੇ ਕ੍ਿਤਸਯ ਕ੍ਿਤਸਯਕ੍ਦ 
ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ਵਕੁ੍ਦਦੁ ਵਯਕ੍ਤਸਰੇਰ ੍ੁਜੇਗਲ਼ੇਂਦੁ ਰਕੋ੍ਵਦਰੁ ੧੧-੨੪ 
 
ਸ਼ਰਕਰਰਿ ਸਤਵਤਸਰਦਕ੍ਲ ਅਵ 
ਲੋਕ੍ਰਸੁਤਸ ਗੁਣਰੂ੍ਕ੍ਰਰਯ ਵਯਕ੍ਤਸ 
ਰੇਰ ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ਯਦਲਿਵ ਕ੍ਯਸੁ ਕ੍ਬਂਬਿਕ੍ਲ ਮਰਯੇਦਲੇ 
ਸਵਕਰਕ੍ਰਸੁਵਿੁ ਰਰੁਣਕ੍ਦਂਦ ਿਕ 
ਰਾਰਕ੍ਰਸਦੇ ਕ੍ੜ੍ ਇ੍ਾਲ਼ੁ ਭਰਤਰ 
ਸ਼ੋਰਗਲ਼ ੍ਕ੍ਰਹਕ੍ਰਕ੍ਸ ਸੁਖਕ੍ਵੱਤਸਿਵਰਤਸ ੍ੋਰੇਵ ੧੧-੨੫ 
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ਇਕ੍ਿਤਸੁ ਵਯਕ੍ਤਸਰੇਰਾਿਵ ਯਗਲੇਂ 
ਦੇਕ੍ਿ੍ ੍ੂਜਾਕ੍ਵਧ੍ਾਿਗਲ਼ਿੇ ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ 
ਦਕ੍ਿਕ੍ਮਸ਼ੇਸ਼ਿ ਤ੍੍ ਇਕ੍੍ਤ ਬਕ੍ਡਸੁਤਸਕ੍ਲਰ ੁਕ੍ਿਰਂਤਸਰਕ੍ਦ 
ਰਿ ਮਕ੍ਹਮ ਰਰੈੋਂਡੁ ਕ੍ਸਥਕ੍ਤਸਮ੍ਰ੍ ਇਕ੍ਤਸ 
ਜਿੁਮਗਲ਼ ੍ਕ੍ਰਹਕ੍ਰਕ੍ਸ ਸੇਵਰ 
ਜਿਰੋਕ੍ਲ਼ੱਟਾਿਂਦ ੍ਕ੍ਡਸੁਵ ਭਰਤਵਤ੍ਸਲਿੁ ੧੧-੨੬ 
 
ਜਲਜਿਾਭਕ੍ਿਗੇਰੇਡ ੁ੍ਰਕ੍ਤਸਮੇਗ 
ਕ੍ਲ਼ਲ਼ੇਯੋਲ਼ਗੇ ਜਡਿਤੇਸਿਾਤ੍ਮਰ 
ਿਲਦੋਲ਼ਕ੍ਬਗੇ ਸਤਰਕ ੍ੁਰੁਸ਼ ਭੇਦਦਕ੍ਲ ਜਡਦੋਲ਼ਗੇ 
ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ਵੁਦਾਕ੍ਹਤਸ੍ਰਕ੍ਤਸਮੇ ਸਹਜਾ 
ਿਲਗਲ਼ੇਂਦਕ੍ਬਗੇ ੍ਰਤਸਕਰਕ੍ਦ 
ਲਕ੍ਲਤਸ ੍ਂਿਤਸਰਯ ਸਗੁੋਲ਼ਰਵਕ੍ਰਤਸੁ ਭਕ੍ਜਸਕੁ੍ਤਸਰੁ ੧੧-੨੭ 
 
ਵਾਕ੍ਰਜਾਸਿ ਵਾਯੁ ਵੀਂਦਰ ਉ 
ਮਾਰਮਣ ਿਾਰੇਸ਼ ਸ੍ਮਰਹਂ 
ਰਾਕ੍ਰਰ ੍ਰਾਣਾਕ੍ਦਗਲ਼ੁ ੍ੁਰੁਸ਼ਰ ਰਲ਼ੇਵਰਕ੍ਦ 
ਤਸੋਕ੍ਰਰਲ਼ੋਦਕ੍ਿਰੁਧ੍ਧ੍ ਦੋਸ਼ ਕ੍ਵ 
ਦੂਰ ਿਾਰਾਯਣਿ ਰੂ੍  ਸ਼ 
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ਰਕਰਮਾਕ੍ਿਗਲ਼ਾਕ੍ਗ ਭਕ੍ਜਸੁਤਸ ਸੁਖਵ ਰੋਡਕੁ੍ਤਸਹਰੁ ੧੧-੨੮ 
 
ਕ੍ਸਕ੍ਰ ਸਰਸਵਕ੍ਤਸ ਭਾਰਤਸਕ ਸੌ 
੍੍ਕ੍ਣ ਵਾਰਕੁ੍ਣ ੍ਾਤਵਤਸਕਮੁਖ 
ਕ੍ਰਰੁਕ੍ਤਸਹਰੁ ਸਤਰਕਰੋਲ਼ਗਕ੍ਭਮਾਕ੍ਿਗਲ਼ੁ ਤਸਾਵਕੇ੍ਿਕ੍ਸ 
ਅਰੁਣ ਵ੍ਣ ਕ੍ਿਭਾਂਗ ਸ਼ਰਕ ਸਂ 
ਰਰੁਸ਼ਣ ੍ਰਦਯੁਮਨ ਰੂ੍ ਗ 
ਕ੍ਲ਼ਰੁਲ਼ੁ ਹਗਲੁ ਉ੍ਾਸਿਵ ਗੈਵੁਤਸਲੇ ਮੋਕ੍ਦ੍ਰੁ ੧੧-੨੯ 
 
ਕ੍ੜ੍ ਇਤਸ੍ਰਤਸਕਰਕ੍ਦ ਤਸਂਕ੍ਰ ਭਾਤਗਵ 
ਹੁਤਸਵਹਾਕ੍ਿਲ ਮੁਖਯ ਕ੍ਦਕ੍ਵਜਰ ੁ
ਤਸੁਕ੍ਤਸਕ੍ਸਰੋਲ਼ੁਤਸਕ੍ਭਮਾਕ੍ਿਗਲ਼ੁ ਤਸਾਿਾਕ੍ਗ ਿੇਲੇਕ੍ਸੱਦੁ 
੍ਰਕ੍ਤਸਕ੍ਦਵਸ ਸ਼ਰਕਤਸੁਲਕ੍ਸ ਗਂਧ੍ਾ 
ਅਤਸੇ ਰੁਸੁਮ ਫਲ ਦਕ੍ ੍ਂਿਾ 
ਮ੍ਰ੍ ਇਤਸਕ੍ਦ ੍ੁਕ੍ਜ੍ ਭਰੁਤਸਕ੍ਰਗੇ ਰਡੋੁਕ੍ਤਸਹਰੁ ੍ੁਰੁਸ਼ਾਤਥ ੧੧-੩੦ 
 
ਿਗਗਲ਼ਕ੍ਭਮਾਕ੍ਿਗਲ਼ੇਕ੍ਿ੍ ਸੁਰ 
ਰੁਗਲ਼ੁ ਸਹਜਾਿਲਗਕ੍ਲ਼ਗੇ ਮਾ 
ਕ੍ਿਗਲ਼ੇਕ੍ਿਕ੍ਸ ਸ਼ਰਕ ਵਾਸੁਦੇਵਿ ੍ੂਕ੍ਜਸੁਤਸਕ੍ਲਹਰੁ 
ਸਵਗਤਸਭੇਦ ਕ੍ਵਵ੍ਕ੍ਜਤਸਿ ਿਾਲ 
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ਬਗੇ ੍ਰਤਸਕਰਕ੍ਦ ਕ੍ਤਸਕ੍ਲ਼ਦੁ ੍ੁਕ੍ਜਸ ੇ
ਕ੍ਵਗਤਸ ਸਂਸਾਰਾਬ੍ਕ੍ਧ੍ ਦਾਕ੍ਟਕ੍ਸ ਮੁਰਤਰਿੁ ਮਾਲ਼੍੍ ੧੧-੩੧ 
 
ਆਵਏਤਸਰਰੇ ੍ੋਦਰੇਕ੍ਿ 
ੱੰਿਾਵ ਤਸਕਤਥਕ੍ਦ ਮੁਣਗਲੇਕ੍ਿ 
ੱੰਿਾਵ ਜ੍ਤਸ੍ ਹੋਮ ਦਾਿਵ ਮਾਕ੍ਡ ਫਲਵੇਿੁ 
ਸ਼ਰਕਵਰ ਜਗੰਿਾਥ ਕ੍ਵਠਲਿ 
ਈ ਕ੍ਵਧ੍ਕ੍ਦ ਜਂਗਮ ਸਥਾਵਰ 
ਜਕਵਰੋਲ਼ੁ ੍ਕ੍ਰ੍ੂ੍ਣਿੇਂ ਦਕ੍ਰਯਕ੍ਦਹ ਮਾਿਵਰੁ ੧੧-੩੨ 
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