
ਨਾਮ ਸ੍ਮਰਣ ਸਂਧਿ 
 
ਹਧਰਕਥਾਮ੍ੜ੍ ਇਤਸਸਾਰ ਗੁਰੁਗਲ਼ 
ਕਰੁਣਧਦਂਦਾਪਧਨਤਸੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਰਮ ਭਗਵਦ੍ਭਕਤਧਰਦਨਾਦਰਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵਦੁੁ 
 
ਮੱਕਲ਼ਾਧਿਸੁਵਾਗ ਮਿਧਦਯ ੋ
ਲ਼ੱਕਰਧਦ ਨਧਿਵਾਗ ਹਯ ਪ 
ੱੱਿੱਧਕ ਗਜ ਮੋਦਿਾਦ ਵਾਹਨਗਲ਼ੇਧਰ ਮਰੇੇਵਾਗ 
ਧ ੱਕੁਵਾਗਾਕਧਲ਼ਸੁਤਸਧਿ ਦੇ 
ਵਧਕਤਸਨਯਨ ਨੇਨੇਵੁਧਤਸਹ ਨਰ 
ਧਸੱਕਨੁ ਯਮਦਤੂਸਧਰਗ ੇਆਵਾਵੱਧਿ ਨੋਧਿਦਰੁ ੧੩-੧ 
 
ਸਧਰਤਸੁ ਪਰਵਹਗਲ਼ੱਧਿ ਧਦਵਯਾਂ 
 ਰਧਦ ਪੁਤਸਰਾਧਦਯਧਿ ਹ੍ਸ਼ਾ- 
ਮ੍ਸ਼ ਧਵਸ੍ਮ੍ੜ੍ ਇਧਤਸਧਯਂਦਿਾਗਧਿ ਓੰਮ ੇ ਾਯਦੇਰਦ ੁ
ਹਧਰ ਹਰੀ ਹਧਰਯੇਂ  ਏਰਿ 
ਅਰ ਨੁਧਿਦ ਮਾਤਸਰਦਧਿ ਦੁਧਰਤਸਗ 
ਧਲ਼ਰਦੇ ਪਪੋੁਵੁ ਤਸੂਿਰਾਧਸ਼ਯਲ਼ੋਨਿ ਪੋੋੱਕਤਂਸੇ ੧੩-੨ 
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ਮਿੁਗੁਵਾਗਧਿ ਏਲ਼ਵੁਾਗਧਿ 
ਕੁਧਲ਼ਤਸੁ ਮਾਤਸਾਿੁਤਸਧਿ ਮਨੇਯੋਲ਼ ੁ
ਕੇਿਸਗਲ਼ ਮਾਿੁਤਸਧਿ ਮੈਦੋਲ਼ੇਵਾਗ ਮੇਿਵੁਾਗ 
ਕਿੁਸ਼ਦੂਰਨ ਸਕਿ ਠਾਧਵਧਿ 
ਧਤਸਧਲ਼ਯੇ ਤੱਸਤੰਸਨਾਮਰਪੂਵ 
 ਧਲ਼ਯਧਿੱਪਨੁ ਓਂਦਰੇਅਣ ਧ ੱਟਗਿਨਵਰ ੧੩-੩ 
 
ਆਵ ਕੁਿਦਵਨਾਦਰਧੇਨ 
ੱੰਨਾਵ ਦੇਸ਼ਦੋਧਲ਼ੱਦਰਧੇਨ 
ੱੰਨਾਵ ਕ੍ਮਵ ਮਾਿਿੇਧਨੰਨਾਵ ਕਾਿਦਧਿ 
ਸ਼ਰੀਵਰਨ ਸੜ੍ਵਤਸਰਦਧਿ ਸਂ 
ਭਾਧਵਸੁਤਸ ਪੂਧਜਸੁਤਸ ਮੋਧਦਪ 
ਕੋਧਵਦਧਰਗੁਂਟੇਨੋ ਭਯਦੁੁਃਖਾਧਦ ਦਵਂਦਵਗਲ਼ੁ ੧੩-੪ 
 
ਵਾਸੁਦੇਵਨ ਗੁਣਸਮੁਦਰਦੋ 
ਧਲ਼ਸ  ੱਿਵ ਭਵਸਮੁਦਰਾ 
ਯਾਸਧਵੱਿਦੇ ਦਾਟੁਵਨੁ ਸ਼ਰੀਘ੍ਰਦਧਿ ਜਗਦਲ਼ੋਗੇ 
 ੇਸਰਦੇ ਦੁਧੜ੍ਵਸ਼ਯਗਲ਼ ਅਧਭ 
ਿਾਸ਼ੇਯਧਿ  ਲ਼ਿੁਵਵ ਨਾਨਾ 
ਕ੍ਿੇਸ਼ਗਲ਼ਨਨੁਭਧਵਪ ਭਧਕਤਸੁਮਾੜ੍ਗ ਕਾਣਦਿੇ ੧੩-੫ 
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ਸਨਾਨ ਜਪ ਦੇਵਾੜ੍ਚਨੇਯੁ ਵਯਾ 
ਖਯਾਨ ਭਾਰਤਸਮਖੁ ਮਹੋਪਪ ੁ
ਰਾਣ ਕਥੇਗਲ਼ ਪਧੇਲ਼ ਕੇਧਲ਼ਦਰੇਨੁ ਧਦਨਧਦਨਧਦ 
ਜੰਆਨਕ੍ਮੇਂਧਦਰਯਗਧਿਂਦੇ 
ਨੇਨੁ ਮਾਿੁਵ ਕ੍ਮਗਲ਼ੁ 
ਿਮੀਧਨਵਾਸਨ ਪੂਜਯੇੇਂਦ੍ਧਪਸਦ ਮਾਨਵਨੁ ੧੩-੬ 
 
ਦੇਵਗਂਗੇਯੋਲ਼ੁੱ ਲ਼ਵਗੇ ਦੁਧਰ 
ਤਸਾਵਧਲ਼ਗਲ਼ੁਂਟੇ ਧਵਚਾਧਰਸ ੇ
ਪਾਵੁਗਲ਼ ਭਯਵੁਂਟੇ ਧਵਹਗਾਧਿਪਨ ਮਂਧਦਰਧਦ 
ਜੀਵਕ੍ੜ੍ ਇਤਸਵਵਨੁ ਮਰੇਦੁ ਪ 
ਰਾਵਰੇਸ਼ਨੇ ਕ੍ੜ੍ ਇਵੇਂਦਧਰ 
ਦਾਵ ਕ੍ਮਵ ਮਾਧਿਦਰੁ ਿੇਧਪਸਵੁ ਕ੍ਮਗਲ਼ੁ ੧੩-੭ 
 
ਏਨੁ ਮਾਿੁਵ  ਪੁਣਯ ਪਾਪਗ 
ਲ਼ਾਨੇ ਮਾਿੁਵੇਨੇਂ  ੁਵਾਿਮ 
ਹੀਨਕ੍ਮਕੇ ਪਾਤਸਰ ਨਾ ਪੁਣਯੱਕੇ ਹਧਰਯੇਂ  
ਮਾਨਵਨੁ ਮਿਯਮਨੁ ਦਵਂਦਵਕ ੇ
ਸ਼ਰੀਧਨਵਾਸਨੇ ਕ੍ੜ੍ ਇਵੇਂਦੁ ਸ 
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ਦਾਨੁਰਾਗਧਦ ਨੇਨੇਦੁ ਸੁਧਖਸੁਵਨੇ ਨਰੋੋੱਤਸਮਨੁ ੧੩-੮ 
 
ਈ ਉਪਾਸਨੇਗੈਵਧਰਲ਼ੇਯੋਲ਼ੁ 
ਦੇਵਤਸੇਗਲ਼ੱਿਦਿੇ ਨਰਰ 
ੱੱਿਾਵ  ਗੇਧਯਂਦਾਦਧਰਵਰੜ੍ਚੇਨੇਯੁ ਹਧਰ ਪਜੂ ੇ
ਕੇਵਿ ਪਰਧਤਸਮੇਗਲ਼ੇਧਨਪਰੁ ਰ 
ਮਾਧਵਨੋਦਗੇ ਇਵਰਨੁਗਰਹ 
ਵੇ ਵਰਾਨੁਗਰਹਵੇਨੇਸੁਵੁਦੁ ਮੁਕੁਧਤਸ ਯੋਗਯਧਰਗੇ ੧੩-੯ 
 
ਤਸਨੁਵੇ ਨਾਨੇਂ  ੁਵਨੁ ਸਧਤਸਸੁਤਸ 
ਮਨੇ ਿਨਾਧਦਗਲ਼ੇੇੰਨਦੇਂ ੁਵ 
ਦਯੁਨਧਦ ਮੋਦਿਾਦਦੁਕਗਲ਼ੇ ਸੱਤਸੀੜ੍ਥਵੇਂ ਵੁਨੁ 
ਅਨਿ ਿੋਹਾਧਦ ਪਰਤਸੀਕਾ 
ੜ੍ਚਨਵੇ ਦੇਵਰ ਪੂਜੇ ਸੁਜਨਰੇ 
ਮਨੁਜਰਹੁਦੇਂ ੁਵਨੁ ਗੋਖਰਨੇਧਨਪ  ੁਿਧਰਦਂ ੧੩-੧੦ 
 
ਅਨਿ ਸੋਮਾ੍ਕੇਂਦੁ ਤਸਾਰਾ 
ਵਧਨ ਸੁਰਾਪਗ ਮੁਖਯ ਤਸੀੜ੍ਥਗ 
ਲ਼ਧਨਿ ਗਗਨ ਮਨਾਧਦ ਇਂਧਦਰਯਗਧਲ਼ਗੇ ਅਧਭਮਾਧਨ 
ਏਧਨਪ ਸੁਰਰ ਧਵਪਧਸ਼ਚਤਸਰ ਸਨ 
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ਮਨਧਦ ਭਧਜਸਦਧਿੱਪਵਰ ਪਾ 
ਵਨਵ ਮਾਿਰੁ ਤੰਸਮ ਪੁਜੇਯ ਮਾਧਿਦਰੁ ਸਧਰਯੇ ੧੩-੧੧ 
 
ਕੇਂਿ ਕਾਣਦੇ ਮੁੱ ਧਟਦਰੁ ਸਧਰ 
ਕਂਿੁ ਮੁੱ ਟਿੁ ਦਧਹਸਧਦੱਪੁਦ ੇ
ਪੁਂਿਰੀਕ ਦਲ਼ਾਯਾਤਸਾਅਨ ਧਵਮਿਪਦਪਦ੍ਮ 
 ਂਿੁਧਣਗਲ਼ੇਂਦੇਧਨਪ ਭਕਤਰ 
ਧਹਂਿੁਨੋਧਿਦ ਮਾਤਸਰਦਧਿ ਤਸਨੁ 
ਧਦਂਿੁ ਗੇਿਧਹਦ ਨਰਨ ਪਾਵਨ ਮਾਲ਼੍ਪਰਾਅਣਧਦ ੧੩-੧੨ 
 
ਈ ਧਨਧਮੱਤਸ ਪੁਨੁਃ ਪਨੁੁਃ ਸੁ 
ਜੰਆਧਨਗਲ਼ ਸਹਵਾਸ ਮਾਿੁ ਕ ੁ
ਮਾਨਵਰ ਕੂਿਾਦਧਦਰੁ ਿੌਧਕਕਕੇ ਮਰਲ਼ੁਾਧਗ 
ਵੈਨਤਸੇਯਾਂਸਗਨ ਸੜ੍ਵ 
ਸਥਾਨਦਧਿ ਤੰਸਨਾਮ ਰਪੂਵ 
ਿੇਧਨਸੁਤਸ ਸਂਚਧਰਸੁ ਇਤਸਰਾਿੋਚਨੇਯ ਧ ੱਟੁ ੧੩-੧੩ 
 
ਈ ਨਧਲ਼ਨ ਜਾਂਿਦੋਲ਼ ੁਸੜ੍ਵ 
ਪਰਾਧਣਗਲ਼ੋਧਲ਼ੱਦਨਵਰਤਸ ਧਵ 
ਜੰਆਨਮਯ ਵਯਾਪਾਰਗਲ਼ ਮਾਿੁਵਨੁ ਧਤਸਧਲ਼ਸਦਿੇ 
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ਏਨੁ ਕਾਣਦੇ ਸਕਿ ਕ੍ਮਗ 
ਲ਼ਾਨੇ ਮਾਿੁਵੇਨੇਂ   ਨਰਨੁ ਕ ੁ
ਯੋਧਨ ਐਦੁਵ ਕ੍ੜ੍ ਇ ਹਧਰ ਏਦਂਵਨੇ ਮੁਕਤਨਹ ੧੩-੧੪ 
 
ਕਧਿਮਿਾਪਹਲ਼ੇਧਨਸਧੁਤਸਹ  ਾਂ 
 ੋਲ਼ੇਯੋਲ਼ਗੇ ਸਂਚਧਰਧਸ  ਦੁਕੁਵ 
ਜਿਚਰ ਪਰਾਧਣਗਲ਼ੁ  ੱਿਵੇ ਤਸੀੜ੍ਥ ਮਧਹਮਯੇਨੁ 
ਹਿਵ ੁ ਗੇਯਧਿ ਹਧਰਯ ਕਰੁਣਾ 
 ਿਧਦ  ੱਧਿਦਰਾਦ  ਰਹ੍ਮਾ 
ਧਨਿ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ਾਦਯਮਰਰਧਰਯਰਨਂਤਸਨਮਿਗੁਣ ੧੩-੧੫ 
 
ਸ਼ਰੀਿਕੁਮੀਵੱਿਭਨੁ ਹ੍੍ ਇੜਕੀ 
ਿਾਿਜਦੋਧਲ਼ੱਦਧਖਲ਼ ਚੇਤਸਨ 
ਜਾਿਵਨੁ ਮੋਧਹਸੁਵ ਧਤਸਰਗੁਣਧਦ  ੱਿਰਨੁ ਮਾਧਿ 
ਸਥੂਿਕ੍ਮਧਦ ਰਤਸਰ ਮਾਧਿ ਸੁ 
ਿੀਿੇਗਲ਼ ਧਤਸਧਲ਼ਸਦਿੇ ਭਵਧਦ ਕ ੁ
ਿਾਿਚਕਰਦ ਤਸੇਰਧਦ ਧਤਸਰੁਧਗਸੁਧਤਸਹਨੁ ਮਾਨਵਰ ੧੩-੧੬ 
 
ਵੇਦਸ਼ਾਸਤਰ ਧਵਚਾਰਗਦੈੁ ਧਨ 
ਸ਼ੇਿ ਕ੍ਮਵ ਤਸੋਰੇਦ ੁਧਨਤਸਯਧਦ 

6

www.yo
us

igm
a.c

om



ਸਾਿੁਕ੍ਮਵ ਮਾਲ਼੍ਪਧਰਗੇ ਸਵੜ੍ਗਾਧਦਸੁਖਵੀਵ 
ਐਧਦਸੁਵ ਪਾਧਪਗਲ਼ ਧਨਰਯਵ 
ਖੇਦਮੋਦ ਮਨੁਸ਼ਯਧਰਗੇ ਦੁ 
ੜ੍ਵਾਧਦਗਧਲ਼ਗਂਿਂਤਸਮਧਦ ਮਹਦੁ:ੱੁਃਖਗਲ਼ਨੁਧਣਪ ੧੩-੧੭ 
 
ਧਨੜ੍ਗੁਣੋਪਾਸਕਗੇ ਗੁਣ ਸਂ 
ਸੜ੍ਗ ਦੋਸ਼ਗਲ਼ੀਯਦੇਿੇ ਅਪ 
ਵੜ੍ਗਦਧਿ ਸੁਖਧਵੱਤਸੁ ਪਾਧਿਸੁਵਨੁ ਕ੍੍ ਇਪਾਸਾਂਦਰ 
ਦੁੜ੍ਗਮਨੁ ਏਦਂੇਧਨਪ ਤਸਰਧੈਵ 
ਦਯੜ੍ਗੇ ਧਤਸਰਗੁਣਾਤਸੀਤਸ ਸਂਤਸਤਸ 
ਸਵੜ੍ਗ ਭੂ ਨਰਕਦਧਿ ਸਂਚਾਰਵਨੇ ਮਾਧਿਸੁਵ ੧੩-੧੮ 
 
ਮੂਵਰੋਲ਼ਧਗੱਦਰੁ ਸਧਰਯੇ ਸੁਖ 
ਨੋਵੁਗਲ਼ੁ ਸਂ ਂਿਵਾਗਵੁ 
ਪਾਵਨਕੇ ਪਾਵਨ ਪਾਰਾੜਪਰ ਪੁ੍ਣਸੁਖਵਧਨਧਿ 
ਈ ਵਨਰੁਹਭਵਾਂਿਦਲ਼ੋੁ ਸਵਕ 
ਲ਼ੇਵਰ ਤਸਦਾਕਾਰ ਮਾਧਿ ਪ 
ਰਾਵਰੇਸ਼ ਚਰਾਚਰਾੜਮਕ ਿੋਕਗਲ਼ ਪੋਰਵੇ ੧੩-੧੯ 
 
ਅਧਨਧਮੱਤਸ ਧਨਰਂਤਸਰ ਸਵਾ 
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ਿੀਨ ਕ੍ੜ੍ ਇਤਸਵਵਨੁ ਮਰੇਦ ੇ
ਨੇਨੁ ਮਾਿੁਵੁਦੇੋੱਿ ਹਧਰ ਓਲ਼ਹੋਰਗੇ ਨਿੇਧਸੱਦੁ 
ਤਸਾਨੇ ਮਾਿਵਨੇਂ ਦਧਰਦੁ ਮ 
ੱੱਦਾਨੇਯਂਦਧਦ ਸਂਚਧਰਸੁ ਪਵ 
ਮਾਨਵਂਧਦਤਸ ਓਂਦਰਅੇਣ ਧ ੱਟਗਿ ਧਨੰਨ ੧੩-੨੦ 
 
ਹਿਵ ੁਕ੍ਮਵ ਮਾਧਿ ਦੇਹਵ 
 ਲ਼ਧਿਸਦੇ ਧਦਨਧਦਨਧਦ ਹ੍੍ ਇਦਯਾ 
ਮਿਸਦਨਧਦ ਧਵਰਾਧਜਸੁਵ ਹਧਰਮੁਧੜ੍ਤਯਨੇ ਭਧਜਸੁ 
ਧਤਸਧਲ਼ਵਦੀ ਪੂਜਾਪਰਕਰਣਵ 
ਫਿ ਸੁਪੁਸ਼੍ਪਾਗਰੋਦਕ ਸ਼ਰੀ 
ਤਸੁਲ਼ਧਸਦਲ਼ਵ੍ਧਪਸਿੁ ਓੱਪੋਨੁ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਦਾ ੧੩-੨੧ 
 
ਿਰਧਣ ਨਾਰਾਯਣਨੁ ਉਦਕਧਦ 
ਤਸੁਧਰਯਨਾਮਕ ਅਧਗਨਯੋਲ਼ੁ ਸਂ 
ਕਰੁਸ਼ਣਾਵਹਯ ਵਾਯੁਗ ਪਰਦਯੁਮਨਨਧਨਰੁੱ ਿ 
ਇਰੁਧਤਸਹਨੁ ਆਕਾਸ਼ਦੋਲ਼ੁ ਮੂ 
ਰੇਰਿੁ ਰੂਪਵ ਿਧਰਧਸ ਭੂਤਸਗ 
ਕਰੇਸੁਵਨੁ ਤੰਸਨਾਮਰਪੂਧਦ ਪਰਜਰ ਸਂਤਸਪੈ ੧੩-੨੨ 
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ਘ੍ਨਗਤਸਨੁ ਤਸਾਨਾਧਗ ਨਾਰਾਯਣਨੁ ਤੰਸਨਾਮਦਧਿ ਕਰੇਸੁਵ 
ਵਨਦ ਗ੍ਭੋਦਕਧਦ ਨੇਿਧਸਹ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਦਾ 
ਦਵਧਨ ਧਸਧਿਿੁ ਸਕਂ੍ਸ਼ਣਨੁ ਧਮਂ 
ਧਚਨੋਲ਼ੁ ਸ਼ਰੀਪਰਦਯੁਮਨ ਵ੍ੜ੍ ਇਧਸ਼ਿਯ 
ਹਧਨਗਲ਼ੋਲ਼ਗਧਨਰੁੱ ਿਧਨੋੱਪਨੁ ਵਰੁਸ਼ਨੇਂ ਦਧੇਨਧਸ ੧੩-੨੩ 
 
ਗ੍ੜ੍ ਇਹ ਕੁਤਸੁਂ  ਿਨਾਧਦਗਲ਼ ਸੰਨਹਗਲ਼ੁੱ ਲ਼ਵਰਾਧਗ ਧਵਧਹਤਸਾ 
ਧਵਧਹਤਸ ਿ੍ਮ ਸੁਕ੍ਮੁਗਲ਼ ਧਤਸਧਲ਼ਯਦਿੇ ਧਨਤਸਯਦਧਿ 
ਅਹਰ ਮੈਥੁਨ ਧਨਦਰਗੇੋਲ਼ਗਾ 
ਧਗਹਰੁ ਸੜ੍ਵਪਰਾਧਣਗਲ਼ੁ ਹ੍੍ ਇ 
ਦਗੁਹਧਨਵਾਧਸ ਯਨਧਰਯਦਿੇ ਭਵਦੋਲ਼ਗੇ  ਲ਼ਿੁਵਰੁ ੧੩-੨੪ 
 
ਜੇਿੇਯਧਰਂਦੋਿਗਧੂਿ ਰਾਧਜਸ ੁ
ਤਸਿਧਵਯੋਲ਼ਧਗੱਪਨੁ ਸਦਾ ਗੋਜਾਧਦਰਜਨੁ ਏਧਨਧਸ 
ਉਿੁਪਧਨਦਂਧਭਵ੍ੜ੍ ਇਧ੍ਧਧਿਗਲ਼ ਤਸਾ 
ਕੋਿੁਤਸ ਪਇਮ੍ੜ੍ ਇਗਾਧਹਗਲ਼ ਕਾ 
ਰੋਿਿ ਕਾਵਨੁ ਤੱਸਤਸਦਾਵਹਯਨਾਧਗ ਜੀਵਰਨੁ ੧੩-੨੫ 
 
ਧਵਧਪਨਦਲ਼ੋੁ ਸਂਤਸਧਯਸੁਵਨੁ ਕਾ 
ਸ਼ਯਧਪਯਨਲ਼ੇਦਵ ਸਥਲ਼ਗਲ਼ਧਿ ਸੜ੍ਵਤਸਰ ਕਸ਼ੇਵਨੁ 
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ਖਪਧਤਸ ਗਗਨਧਦ ਜਿਗਲ਼ਧਿ ਮਹ 
ਸ਼ਫਰਨਾਮਕ ਭਕਤਰਨੁ ਧਨ 
ਸ਼੍ਕਪਟਧਦਦਂਧਿ ਸਿਹੁਵਨੁ ਕਰੁਣਾਲ਼ੁ ਧਦਨਧਦਨਧਦ ੧੩-੨੬ 
 
ਕਾਰਣਾਂਤਸੜ੍ਯਾਧਮ ਸਥੂਿਵ ਤਸਾਰ ਵਯਾਪਤਾਂਸ਼ਾਧਦ ਰੂਪਕ 
ਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਪਰਧਵਧਵਕਤਨਂਦ ਸਥੂਿ ਧਨੋੱਸਾਰ 
ਆਰ ੁਰਸਗਲ਼ਨ੍ਧਪਸਲ੍ਪਧਰ 
ਗੀ ਰਹਸਯਵ ਪੇਲ਼ਦ ੇਸਦਾ 
ਪਾਰਮਧਹਮਨ ਰੂਪਗਣੁਗਲ਼ ਨੇਨੇਦੁ ਸੁਧਖਸੁਧਤਸਰੁ ੧੩-੨੭ 
 
ਜਿਗਤਸੋਿੁਪਨਮਿ ਧ ਂ ਵ ਮੇਿੁਵੇਵੇਂ ਧਤਸ ਹਰੁਸ਼ਧਦਂਦਧਿ 
ਜਿਚਰਪਰਾਧਣਗਲ਼ੁ ਧਨਤਸਯਧਦ ਯਤਸਨਗੈਵਂਤਸ ੇ
ਹਿਿਰਾਨੁਜ ਭੋਗਯਰਸਗਲ਼ 
ਨੇਿੇਯਨਧਰਯਦੇ ਪਧੂਜਸੁਤਸ ਹਂ 
 ਧਿਸੁਵਰੁ ਪੁਰੁਸ਼ਾੜ੍ਥਗਲ਼ ਸੜਕੁਿਜਰਾਵੇਂਦੁ ੧੩-੨੮ 
 
ਦੇਵ ੍ ਇਧਸ਼ ਗਂਿੜ੍ਵ ਧਪੜ੍ ਇ ਨਰ ਦੇਵ ਮਾਨਵ ਦਨੁਜ ਗੋਜ ਖ 
ਰਾਧਵ ਮੋਦਿਾਦਧਖਲ਼ ਚੇਤਸਨ ਭੋਗਯਰਸਗਲ਼ਨੁ 
ਯਾਵਦਵਯਵਗਲ਼ੋਲ਼ਧਗੱਦੁ ਰ 
ਮਾਵਰਨੁ ਸਵੀਕਧਰਪ ਯਾਵ 
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ੱੱਜੀਵਗਣੱਕੇ ਸਵਯੋਗਯ ਰਸਗਲ਼ਨੀਯਨੇਂ ਦੇਂਦੁ ੧੩-੨੯ 
 
ਹਰਟੇਗਲ਼ਨੀਿਾਧਿ ਕਾਂਚਨ 
ਪਰਧਟ ਿੋਸ਼ਿਾਧਦਗਲ਼ੁ ਸਮਵੇਂਦਧਰਤਸੁ ਧਨਤਸਯਦਧਿ 
ਪੁਰੁਟਗ੍ਭਾਂਿੋਦਰਨੁ ਸ 
ੜਪੁਰੁਟਨੇਂ ਦਧੇਨਸੇੋੱਿਰੋਲ਼ਧਗ 
ੱੱਦੁਰੁਟੁਕ੍ਮਵ ਮਾਲ਼੍ਪਨੇਂ ਦਧਿਗਧਿਗੇ ਨੇਨੇਵੁਧਤਸਰੁ ੧੩-੩੦ 
 
 ੁਃਊਤਸਲ਼ਧਦ ਜਨਰਗੁਲ਼ੁ ਮ੍ਮਕ ਮਾਤਸਗੁਲ਼ਨਾਧਿਦਰੇ ਸਧਹਸਦੇ 
ਘ੍ਾਧਤਸਸੁਵਰਧਤਸਕਪੋਧਦਂਦਧਿ ਏਚੱਧਰਪ ਤਸਰੇਧਦ 
ਮਾਤਸੁਲ਼ਾਂਤਸਕ ਜਾਰ ਹ ੇਨਵ 
ਨੀਤਸਚੋਰਨੇ ਏਨੰਿੁ ਤੰਸਨ ਧਨ 
ਕੇਤਸਨਦੋਧਲ਼ੱਟਵਰ ਸਤਂਸੈਸੁਵਨੁ ਕਰੁਣਾਲ਼ੁ ੧੩-੩੧ 
 
ਹਧਰਕਥਾਮ੍ੜ੍ ਇਤਸਸਾਰਧਵਦੁ ਸਂ ਤਸਰੁ ਸਦਾ ਧਚੱਤਸਧਯਸੁਵੁਦੁ ਧਨ 
ਸ਼ਠੁਧਰਗਧਲ਼ਗੇ ਧਪਸ਼ੁਨਧਰਗਯੋਗਯਧਰਦਨੁ ਪਲ਼ੇਦਿੇ 
ਧਨਰੁਤਸ ਸਦ੍ਭਧਕਤਯਧਿ ਭਗਵ 
ੱੱਚਧਰਤਸੇਗਲ਼ ਕੋਂਿਾਧਿ ਧਹੱਗੁਵ 
ਪਰਮ ਭਗਵੱਦਾਸਧਰਗੇ ਧਤਸਧਲ਼ਸੁਵੁਦੁ ਈ ਰਹਸਯ ੧੩-੩੨ 
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ਸਤਸਯਸਂਕਲ੍ਪਨੁ ਸਦਾ ਏ ਧਨੋੱਤਸਦੁੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾੜ੍ਥਵੇਂਦਧਰ 
ਦਤਸਯਧਿਕ ਸਂਤਸੋਸ਼ਦਧਿ ਨੇਨੇਵੁੱ ਤਸ ਭੁਂਧਜਸੁਵਦੁੁ 
ਧਨਤਸਯਸੁਖਸਂਪੂ੍ਣ ਪਰਮ ਸੁ 
ਹ੍੍ ਇੱਤਸਮ ਜਗੰਨਾਥਧਵਠਠਿ 
 ੱਧਤਸਧਸ ਭਵਾਂ ੁਧਿਯ ਧਚੜਸੁਖ ਵਯਧਕਤ ਕਿੋੁਧਤੱਸਪ ੧੩-੩੩ 
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