
ਪਂਚ ਮਹਾਯਜੰਅ ਸਧਂਿ 
 
ਹਧਿਕਥਾਮ੍ਰ੍ ਇਤਸਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ 
ਕਿੁਣਧਦਂਦਾਪਧਿਤਸੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ ਭਗਵਦ੍ਭਕਤਧਿਦਿਾਦਿਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵਦੁੁ 
 
ਜਿਧਿ ਧਪਤਸ ਭੂ ਵਾਧਿਦਾਂਬਿ 
ਵੇਧਿਪ ਪਂਚਾਧਗਿਯਧਿ ਿਾਿਾ 
ਯਣਿ ਧਤਸਰਂਸ਼ਧਤਸ ਮੂਧਤਤਗਲ਼ ਵਯਾਪਾਿ ਵਯਾਧਪਤਗਲ਼ 
ਿੇਿੇਦੁ ਧਦਵਸਗਲ਼ੇਂਬ ਸਧਮਿੇਗ 
ਲ਼ਿੁ ਧਿਿਤਂਸਿ ਹਧੋਮਸੁਤਸ ਪਾ 
ਵਿਕੇ ਪਾਵਿਿੇਧਿਪ ਪਿਮਿ ਬੇਡ ੁਪਿਮਸੁਖ ੬-੧ 
 
ਗਗਿ ਪਾਵਕ ਸਧਮਿੇ ਿਧਵ ਿ 
ਸ਼੍ਧਮਗਲ਼ੇ ਿੂਮਵ ੁਅਧਤਿਯੇਧਿਪਦੁੇ 
ਹਗਿੁ ਿਅਤਸਰਗਲ਼ੇ ਧਕਧਡਗਲ਼ੁ ਚਂਦਰਮਂਗਾਿ 
ਮ੍ਰ੍ ਇਗਵਿੋਦਿਿਲ਼ ਲ਼ਗੇ ਐਦੁ ਿ ੂ
ਪਗਲ਼ ਧਚਂਧਤਸਧਸ ਭਧਕਤਿਸ ਮਾ 
ਤਸੁਗਲ਼ ਮਂਤਸਰਵ ਮਾਧਡ ਹੋਧਮਸੁਵਿੁ ਧਵਪਧਸ਼ਿਤਸਿੁ ੬-੨ 
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ਪਾਵਕਿੁ ਪ੍ਜਿਯ ਸਧਮਿੇਯ ੁ
ਪਰਾਵਹੀਪਤਸੀ ਿੁਮਗਲ਼ੇ ਮੇ 
ਘਾਵਧਲ਼ਗਲ਼ਧਤਿ ਅਣਪਰਭੇ ਗ੍ਜਿਵ ੇਧਕਧਡਯੁ 
ਭਾਧਵਸੁਵੁਦਂਗਾਿ ਧਸਧਡਿੇਂ 
ਦੀ ਧਵਿਾਧਗਿਯਲ਼ੋਬ੍ਧਿਜਾਤਸਿ 
ਕੋਧਵਦਿੁ ਹਧੋਮਸੁਵਿਿੁਧਦਿ ਪਿਮਭਕੁਧਤਸਯਧਿ ੬-੩ 
 
ਿਿਧਣਯੇਂਬੁਦੇ ਅਧਗਿ ਸਂਵਤਸ 
ਸਿਵ ੇਸਧਮਿੇ ਧਵਹਾਯਸਵੇ ਹੋਗੇ 
ਇਿੁਲ਼ੁਧਿ ਧਦਸ਼ਾਂਗਾਿਵਾਂਤਸਿਧਦਗਵਿਯ ਧਕਧਡਯੁ 
ਵਿੁਸ਼ਵੇਂਬਾਹੁਧਤਸਗਧਲ਼ਦਂਧਿ 
ਹਧਿਯ ਮੇੇੱਧਚਧਸ ਸਕਿਿੋਲ਼ਗ 
ਿਵਧਿਯਿਾਧਗਿੁ ਸਤਵਿੁਪਾਤ੍ਮਕਿ ਧਚਧਂਤਸਸੁਤਸ ੬-੪ 
 
ਪੁਿੁਸ਼ ਧਸ਼ਧਖ ਵਾਕ੍ਸਧਮਿੇ ਿੂਮਵੁ 
ਕਿਣ ਵਧਤਿਯੁ ਧਜਿਃਵ ੇਸ਼ਰੋਥਰਗ 
ਲ਼ੇਿੇਡੁ ਧਕਧਡਗਲ਼ੁ ਿੋਚਿਗਲ਼ਂਗਾਿਵੇਧਿਸਵੁੁਵੁ 
ਧਿਿੁਤਸ ਭੁਂਧਜਸੁਵੰਿ ਯਦੁਕੁਿ 
ਵਿਧਿਗਵਦਾਿਗਲ਼ ੁਏਦਂੀ 
ਪਧਿ ਸਮ੍ਪਣੇਗੈਯ ੇਕੈਗੋਂਡਿੁਧਦਿਧਦ ਪਿੋੇਵ ੬-੫ 
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ਮੱਤਸੇ ਯੋਸ਼ਾਧਗਿਯਲ਼ੋੁ ਧਤਸਧਲ਼ਵਦ ੁ
ਪਸਥ ਤਸਤਸਵਵੇ ਸਧਮਿੇ ਕਾਮ ੋ
ਤ੍ਪੱਧਤਸ ਪਿਮਾਤਸੁਗਲ਼ੇ ਿੂਮਵ ੁਯੋਧਿ ਮਹਦਧਤਿ 
ਤਸਤ੍ਪਰਵੇਸ਼ਾਂਗਾਿ ਧਕਧਡਗਲ਼ੁ 
ਉਤ੍ਸਹਗਲ਼ੁਤ੍ਸ੍ਜਿਵੁ ਪੁਿੁਸ਼ੋ 
ੱੱਤਸਮਧਿਗਵਦਾਿਵਿੇੇ ਕੈਗੋਂਡੁ ਮੰਧਿਸੁਵ ੬-੬ 
 
ਐਦੁ ਅਧਗਿਗਲ਼ੱਧਿ ਮਧਿਯਦ ੇ
ਐਦੁ ਿੁਪਾਤ੍ਮਕਿ ਇੱਪ 
ੱੱਤਸੈਦੁ ਿੂਪਗਲ਼ਿਿੁਧਦਿਧਦ ਿੇਿੇਵਧਿਗੇ ਜਿੁਮਗਲ਼ 
ਐਧਦਸਿੁ ਿਧਲ਼ਿਾਅ ਿਣਦੋਲ਼ੁ 
ਮੈਦੁਿਿ ਕਾਯਦਂਤਸੇ ਸਿਹੁਵ 
ਬੈਦਵਗੇ ਗਧਤਸਧਯੱਤਸ ਭਯਹਿ ਭਕਤਵਤ੍ਸਿਿੁ ੬-੭ 
 
ਪਂਚਿਾਿੀ ਤਸੁਿਗਦਦਂਧਦ 
ਪਂਚਿੂਪਾਤਸਾਤ੍ਮਕਿੁ ਤਸਾ ਸ਼ਟ 
ਪਂਚਿੁਪਵ ਿਧਿਧਸ ਤੱਸਤੰਸਿਾਮਧਦਂ ਕਿਧੇਸ 
ਪਂਚਪਾਵਕ ਮੁਖਧਦ ਗੁਣਮਯ 
ਪਂਚ ਭੁਤਸਾਤ੍ਮਕ ਸ਼ਿੀਿਵ 
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ਪਂਚਧਵਿ ਜੀਵਧਿਗੇ ਕੋੇੱਟੱਿੱਿੇ ਿਧਮਸੁਵਿੁ ੬-੮ 
 
ਧਵਧਿਭਵਾਧਦ ਸਮਸਤ ਜੀਵਿ 
ਹ੍ੜ੍ ਇਦਯਦੋਲ਼ਗੇਕਾਤ੍ਮਿੇਧਿਸੁਵ 
ਪਦੁਮਿਾਭਿੁ ਅਚਯਤੁਸਾਧਦਯਿਂਤਸ ਿਪੂਦਧਿ 
ਆਧਦਸੁਭੂਤਸਾਿਯਾਤ੍ਮਵਧਿ ਦ ੈ
ਵਦੋਲ਼ੁ ਕਿੇਸੁਵ ਪਰਾਣ ਿਾਗਾ 
ਧਭਿਿੁ ਦਸ਼ਿੁਪਦਧਿ ਦਸ਼ਧਵਿ ਪਰਾਣਿਲ਼ੋਧਗੱਦੁ ੬-੯ 
 
ਈਿੈਦੁਸਾਧਵਿਦ ਇੱਪ 
ੱੱਤਸਾਿਧਿਕ ਮੁੰ ਿੂਿੁ ਿੁਪਗ 
ਲ਼ੀਿੇਿਡੁ ਸਥਾਿਦਧਿ ਧਚਂਧਤਸਪੁਦਿੁਧਦਿਧਦ ਬੁਿਿੁ 
ਿੂਿੁ ਇੱਪੱਤਸੇਲ਼ਧਿਕ ਮੂ 
ਿਾਿੁ ਸਾਧਵਿ ਿੂਪਧਦ ਂਦਸ਼ 
ਮਾਿੁਤਸਿਧੋਲ਼ੱਦਵਿਵਿ ਪੇਸਧਿਂਦ ਕਿੇਸੁਵਿੁ ੬-੧੦ 
 
ਧਚੱਤਸੈਸੁਵੁਦੁ ਏਟਂਧਿਕ ਇਪ 
ਪੱਤਸੁ ਸਾਧਵਿ ਿਾਲ੍ਕ ੁਸ਼ਤਸਦੈ 
ਵੱਤਸੁ ਮੂਿੁ  ਸੁਮੁਧਤਤਗਲ਼ੁ ਇਹਧਵੱਧਿ ਪਤਯਂਤਸ 
ਹੱਤਸੁ ਿਾਲ੍ਕੁ ਿੁਪਗਲ਼ ਿੇਿੇ 
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ਵੁੱ ਤਸ ਅਵਿੀਪਧਿ ਧਤਸਧਲ਼ਦੁ ਪੁਿ ੁ
ਸ਼ੋੇੱਤਸਮਿ ਸਤਵਤਸਰ ਪੂਜੇਯ ਮਾਡੁ ਕੋਂਡਾਡੁ ੬-੧੧ 
 
ਈਿੇਿਡੁ ਸ਼ਤਸਦਵਯਸ਼ਟਧਿਕ ਹਧਦ 
ਿਾਿੁ ਸਾਧਵਿ ਿੂਪ ਸਤਵ ਸ਼ 
ਿੀਿਦੋਲ਼ੁ ਸ਼ਬਦਾਧਦਗਲ਼ਧਿਸ਼ਠਾਿਦੋਲ਼ਧਗੱਪ 
ਮਾਿੁਤਸਿੁ ਿਾਗਾਧਦ ਿੂਪਧਦ 
ਮੂਿਿੇ ਗੁਣਮਾਧਿ ਸ਼ਰੀ ਦੁ 
ਤਗਾਿਮਣ ਧਵਦਯਾ ਕਮੁੋਹਵ ਕੋਡੁਵ ਕਿਣੱਕੇ ੬-੧੨ 
 
ਐਦਧਵਦਯੇਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਇਹ ਿਾ 
ਗਾਧਦਗਲ਼ਧਿਸ਼ਠਾਿਦਧਿ ਿਕ ੁ
ਮੀਿਵਿੁ ਕ੍੍ ਇੱਿੋਲ੍ਕ ਮੋਦਿਾਦਦੈੁ ਿੂਪਗਲ਼ 
ਤਸਾ ਿਧਿਧਸ ਸੱਜਿਿਧਵਦਯਵ 
ਛੇਧਦਸੁਵ ਤਸਾਮਸਧਿਗਜੰਆ 
ਿਾਧਦਗਲ਼ ਕੋੇੱਟਵਿਵਿ ਸਾਿਿਵ ਮਾਧਡਸੁਵ ੬-੧੩ 
 
ਗੋਵੁਗਲ਼ੋਲ਼ੁਦਗੀਥਧਿਹ ਪਰ 
ਸਥਾਵ ਧਹਂਕਾਿੇਿਡ ੁਿਪੁਦ 
ਿਾਧਵਯਜਗਲ਼ੋਧਲ਼ਹਿੁ ਪਰਧਤਸਹਾਿਾਵਹਯਗਲ਼ੋਲ਼ੁ 
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ਜੀਵਿਪਰਦ ਧਿਿਿ ਮਿੁਜਿੋ 
ਲ਼ੀ ਧਵਿਦਧੋਲ਼ਹ ਪਂਚ ਸਾਮਵ 
ਜਾਵ ਜਾਵਕੇ ਿੇਿੇਵਧਿਗੇ ਐਧਦਸਿੁ ਜਿੁਮਗਲ਼ ੬-੧੪ 
 
ਯੁਗਚਤਸੁਸ਼ਤਯਗਲ਼ੱਧਿ ਤਸਾਧਿ 
ੱੱਦਯੁਗਪਰਵਤਤਕ ਿ੍ਮ ਕ੍ਮਗ 
ਧਲ਼ਗੇ ਪਰਵਤਤਕ ਵਾਸਦੁੇਵਾਦੀਿਿੇਡੁ ਿੂਪ 
ਤਸੇਗੇਦੁਕੋਂਡੁ ਯੁਗਾਧਦਕ੍੍ ਇਤਸੁ ਤਸਾ 
ਯੁਗਪਰਵਤਤਕਿੇਧਿਧਸ ਿ੍ਮ 
ਪਰਘਟਕਿੁ ਤਸਾਿਾਧਗ ਭਕੁਤਸਧਿਗੀਵ ਸਂਪਦਵ ੬-੧੫ 
 
ਤਸਿੇਯੋਧਲ਼ਹ ਿਾਿਾਯਣਿੁ ਗਂ 
ਟਿੇਡੇ ਓਡਿੋਲ਼ੁ ਵਾਸੁਦੇਵਿੁ 
ਬਿਦਧਿਹ ਪਰਦਯੁਮਿ ਏਡਭਾਗਦੋਲ਼ਗਧਿਿੁੱ ਿ 
ਕੇਲ਼ਧਗਿਂਗਧਦ ਸਂਕਿੁਸ਼ਣਿ 
ਧਤਸਧਲ਼ਦੁ ਈ ਪਧਿ ਸਕਿ ਦੇਹਗ 
ਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਪਂਚਾਤ੍ਮਕਿ ਿੂਪਵ ਿਲ਼ ਡੁ ਕੋਂਡਾਡੁ ੬-੧੬ 
 
ਤਸਿੁਧਵਧਸ਼ਸ਼ਟਧਦ ਇੱਪ ਿਾਿਾ 
ਯਣਿੁ ਕਧਟਪਾਦਾਂਤਸ ਸਂਕਿ ੁ
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ਸ਼ਣਿੁ ਧਸ਼ਿਜਘਿਾਂਤਸਵਾਧਗਹ ਵਾਸੁਦੇਵਾਖਯ 
ਅਧਿਧਮਸ਼ੇਸ਼ਧਿਿੁੱ ਿ ਪਰਦਯੁ 
ਮਿਿੁ ਏਡਧਦ ਬਿਭਾਗਦਧਿ ਧਚ ਂ
ਤਸਿੇਯ ਮਾਲ਼੍ਪਧਿਗੁਤਂਸੇ ਮੈਧਿਗੇ ਧਵਧਿ ਧਿਸ਼ੇਿਗਲ਼ੁ ੬-੧੭ 
 
ਪਦੁਮਿਾਭਿੁ ਪਾਧਣਯੋਲ਼ਧਗਹ 
ਵਦਿਦਧਿ ਹ੍ੜ੍ ਇਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਿਾਧਸਕ 
ਸਦਿਦਧਿ ਸ਼ਰੀਿਿਿੁ ਧਜਵਹੇਯੋਧਲ਼ਧਗੱਪ ਵਾਮਿਿੁ 
ਮ੍ਰ੍ ਇਦੁਲ਼ ਤਸਵਗਦੇਸ਼ਧਦ ਧਤਸਰਧਵਕਰਮ 
ਮਿੁਧਵਿੋਧਿਯੁ ਿੋਚਿਧਦ ਕ 
੍ਣਦਧਿ ਇੱਪਿੁ ਧਵਸ਼੍ਣੁਿਾਮਕ ਸ਼ਰਵਣਿੇਂ ਦੇਧਿਧਸ ੬-੧੮ 
 
ਮਿਦੋਧਲ਼ਹ ਗਧੋਵਂਦ ਮਾਿਵ 
ਿਿਪਸਖ ਤਸਤਸਵਦਲ਼ੋੁ ਿਾਿਾ 
ਯਣਿੁ ਮਹੱਤਸਵਦੋਲ਼ੁ ਅਵਯਕਤਦੋਲ਼ੁ ਕੇਸ਼ਵਿੁ 
ਇਧਿਤਸੁਿੁਪਵ ਦੇਹਦਲ਼ੋੁ ਧਚ ਂ
ਤਸਿੇਯਗੈਵ ਮਹਾਤ੍ਮਧਿਲ਼ੇਯੋਲ਼ੁ 
ਮਿੁਜਿਵਿੱਿਮਿਿ ੇਸਧਿ ਹਧਿਕ੍੍ ਇਪਾਬਿਧਦ ੬-੧੯ 
 
ਿੇਿਦੋਧਲ਼ੱਪਿੁ ਕ੍੍ ਇਸ਼੍ਣਿੂਪਧਦ 
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ਜਿਦੋਧਲ਼ੱਪਿੁ ਹਧਿਯੇਧਿਧਸ ਧਸ਼ਧਖ 
ਯੋਲ਼ਗੇ ਇੱਪਿੁ ਪਿਸ਼ਿੁਾਮਿੁਪੇਂਦਰਿੇਂ ਦੇਧਿਧਸ 
ਏਿਿੋਧਲ਼ੱਪ ਜਿਾਤਦਿਿੁ ਬਾਂ 
ਦਲ਼ਦੋਲ਼ਚਯੁਤਸ ਗਂਿ ਿਿਹਧਿ 
ਪੋਲ਼ੇਵਿੋਅਜ ਿਸਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਿਸਿੂਪ ਤਸਾਿਾਧਗ ੬-੨੦ 
 
ਿੂਪ ਪੁਿੁਸ਼ੋੇੱਤਸਮਿੁ ਸ੍ਪ₹ਹ 
ਪਰਾਪਕਿੁ ਅਧਿਿੁੱ ਿ ਸ਼ਬਦਧਦ 
ਵਯਾਧਪਧਸਹ ਪਰਦਯਮੁਿਿੁਪਸਥਧਦ ਵਾਸੁਦੇਵਧਿਹ 
ਤਸਾ ਪੋਲ਼ੇਵ ਪਾਯੁਸਥਿਾਧਗ ਜ 
ਯਾਪਧਤਸਯੁ ਸਂਕਿੁਸ਼ਣਿੁ ਸੁ 
ਸਥਾਪਕਿੁ ਅਹ ਪਾਦਦੋਲ਼ੁ ਦਾਮੋਦਿਿੁ ਪਲ਼ੇੋਵ ੬-੨੧ 
 
ਚਤਸੁਿਧਵਂਸ਼ਧਤਸ ਤਸਤਸਵਦਲ਼ੋੁ ਸ਼ਰੀ 
ਪਧਤਸਯੁ ਅਧਿਿੁੱ ਿਾਧਦ ਿੂਪਧਦ 
ਧਵਤਸਤਸਿਾਧਗੱਦਧਖਲ਼ਜੀਵਿ ਸਂਹਿਿਦੋਲ਼ਗੇ 
ਪਰਤਸਧਤਸਯਦਂਧਦ ਸੁੱ ਧਤਸ ਸੁੱ ਤਸੁਤਸ 
ਧਪਤ੍੍ ਇਗਧਲ਼ਗੇ ਤਸ੍ਪਕਿੇਧਿਧਸ ਕੋਂ 
ਡਤਸੁਲ਼ ਮਧਹਮਿੁ ਸ਼ੰਣਵਧਤਸ ਿਾਮਦਧਿ ਿੇਿੇਧਸਹਿੁ ੬-੨੨ 
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ਚਤਸੁਿਧਵਂਸ਼ਧਤਸ ਤਸਤਸਵਦਲ਼ੋੁ ਤਸ 
ਤ੍ਪਧਤਸਗਲ਼ੇਧਿਸੁਵ ਬਰਹ੍ੜਮਮੁਖ ਦ ੇ
ਵਤਸੇਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਹੰਿੋਂ ਦੁ ਿੂਿੈਵੱਤਸੇਿਡੁ ਿੂਪ 
ਧਵਤਸਤਸਿਾਧਗੱਦੇੇੱਿ ਜੀਵਿ 
ਜਤਸਿ ਮਾਡੁਵਗੋਸੁਗ ਜਗ 
ਤ੍ਪਧਤਸਗੇ ਏਿਾਦਿੁ ਪਰਯੋਜਿਧਵੱਿਧਵਦਧਿਦਂ ੬-੨੩ 
 
ਇਂਧਦਿਾਿਵ ਸ਼ਧਕਤ ਮਦੋਿਾ 
ਦੋਂਦਧਿਕ ਦਸ਼ਿੂਪਧਦਦਂਧਿ 
ਪੋਂਧਦਹਿੁ ਸਕਿੇਂਧਦਰਯਗਲ਼ਧਿ ਪਿੁੁਸ਼ਿਾਮਕਿੁ 
ਸੁਂਦਿਪਰਦ ਪੂ੍ਣਜੰਆਿਾ 
ਿਂਦਮਯ ਧਚੱਦੇਹਦੋਲ਼ ੁਤਸਾ 
ਵਂਦਿਅਣਵਗਿਦਿੇ ਪਿਮਾਪਤਿਾਧਗੱਪ ੬-੨੪ 
 
ਆਿਧਿਕ ਦਸ਼ਿਪੂਧਦਂਦਧਿ 
ਤਸੋਿੁਧਤੱਸਪਿੁ ਧਵਸ਼ਵਧਿਗਂ ਸ਼ 
ਿੀਿਦੋਲ਼ੁ ਤਸੈਜਸਿੁ ਪਰਾਜੰਅਿੁ ਤਸਤੁਯਿਾਮਕਿੁ 
ਮੂਿੈਦੁ ਿੂਪਗਲ਼ ਿਧਿਸੁਤਸ 
ਿੀਿੈਦੁ ਕਿਣਦੋਲ਼ੁ ਮਾਤਸਰਧਦ 
ਖੇਿ ਧਸ਼ਧਖ ਜਿ ਭੂਧਮਯੋਲ਼ਧਗਹਿਾਤ੍ਮਿਾਮਦਧਿ ੬-੨੫ 
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ਮਿਦੋਲ਼ਹਂਕਾਿਦਧਿ ਧਚਂ 
ਤਸਿੇਯ ਮਾਲ਼੍ਪੁਦੁ ਅਤਂਸਿਾਤ੍ਮਿ 
ਘਿਸੁਤੱਸਤਸਵਧਦ ਪਿਮਿਵਯਕਤਦਧਿ ਜੰਆਿਾਤ੍ਮ 
ਇਧਿਤਸੁ ਪਂਚਾਸ਼ਡਵਿਣ ਵੇ 
ਦਯਿ ਅਜਾਦੈਵੱਤਸੁ ਮੂਧਤਤਗ 
ਲ਼ਿੁ ਸਦਾਸਤਵਤਸਰ ਦਹੇਗਲ਼ਧਿ ਪਧੂਜਪੁਦੁ ੬-੨੬ 
 
ਚਤਸੁਿਧਵਂਸ਼ਧਤਸ ਤਸਤਸਵਦਲ਼ੋੁ ਤਸਤਸ 
ਪਧਤਸਗਲ਼ੇਧਿਸੁਵ ਬਰਹ੍ੜਮਮੁਖ 
ਦੇਵਤਸੇਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਹਧਦਮਿੁੁ ਸਾਧਵਿਦੇਂਟੁ ਿੂਿਧਿਕ 
ਚਤਸੁਿਧਵਂਸ਼ਧਤਸ ਿਪੂਧਦਂਦਧਿ 
ਧਵਤਸਤਸਿਾਧਗੱਦੇੇੱਿਿਲ਼ੋੁ ਪਰਾ 
ਕ੍੍ ਇਉਤਸ ਪੁਿੁਸ਼ਿਦਂਦਧਿ ਪਂਚਾਤ੍ਮਕਿੁ ਿਧਮਸੁਵਿੁ ੬-੨੭ 
 
ਕੇਸ਼ਵਾਧਦ ਸੁਮਧੂਤਤ ਦਵਾਦਸ਼ 
ਮਾਸ ਪੁਂਡਰਗਲ਼ੱਧਿ ਵੇਦ 
ਵਯਾਸ ਅਧਿਿੁੱ ਿਾਧਦ ਿੂਪਗਲ਼ਾਿੁ ੍ ਇਤਸੁਗਲ਼ਧਿ 
ਵਾਸਵਾਧਗਹਿੇਂ ਦੁ ਧਤਸਰਸ਼ਂਧਤਸ 
ਵਾਸਿਧਦ ਸਤ੍ਕ੍ਮ ਿ੍ਮ ਧਿ 
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ਿਾਸ਼ੇਧਯਿਂਧਿ ਮਾਡੁ ਕਿੁਣਵਬੇਡੁ  ਕੋਂਡਾਡ ੁ੬-੨੮ 
 
ਿੋਸ਼ਟ ਕਾਂਚਿ ਿੋਹ ਸ਼ਿੈਜ 
ਕਾਸ਼ਟ ਮੋਦਿਾਦਧਖਲ਼ ਜਡ ਪਿ 
ਮੇਧਸ਼ਟ ਮੋਦਿਾਦ ਧਖਲ਼ ਚੇਤਸਿਿੋਲ਼ਗੇ ਅਿੁਧਦਿਵੁ 
ਚੇਸ਼ਟੇਗਲ਼ ਮਾਧਡਸੁਤਸ ਧਤਸਧਲ਼ਸਦ ੇ
ਪਰੇਸ਼ਟਿਾਧਗੱਦੇੇੱਿਧਿਗੇ ਸਤ 
ਵੇਸ਼ਟਦਾਯਕ ਸਂਤਸੈਸੁਵਿੁ ਸਤਵ ਜੀਵਿਿੁ ੬-੨੯ 
 
ਵਾਸੁਦੇਵਾਧਿਿੁੱ ਿ ਿਪੂਧਦ 
ਪੁਂ ਸ਼ਿੀਿ ਦਧੋਲ਼ਹਿੁ ਸਤਵਦ 
ਸਤਰੀ ਸ਼ਿੀਿਦੋਧਲ਼ਹਿੁ ਸਂਕਿੁਸ਼ਣਿੁ ਪਰਦਯੁਮਿ 
ਦਵਾਸੁਪ੍ਣ ਸ਼੍੍ ਇਧਤਸ ਧਵਿੁਤਸ ਸਤ 
ਵਾ ਸੁਧਿਿਯ ਿਾਿਾਯਣਿ ਸਦੁ 
ਪਾਸਿੇਯ ਗੈਗਵਿੇ ਜੀਵਨ੍ਮੁਕਤਿੇਧਿਸੁਵਿੁ ੬-੩੦ 
 
ਤੰਸਿਂਤਸਾਿਂਤਸ ਿੁਪ ਧਹ 
ਿਣਯ ਗ੍ਭਾਧਦਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਕਾ 
ਿੁਣਯਸਾਗਿ ਹਿਧਹ ਅਵਿਵਿਧਖਲ਼ ਵਯਾਪਿ 
ਬੰਿ ਬਡਦਿੇ ਮਾਧਡਮਾਧਡਧਸ 
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ਿਿਯਿੇਧਿਧਸ ਸਮਸਤ ਧਦਧਵਜਿ 
ਪੁਣਯਕ੍ਮਵ ਸਵੀਕਧਿਧਸ ਫਿਧਵੱਤਸੁ ਪਾਧਿਸੁਵ ੬-੩੧ 
 
ਸਾਗਿਦੋਧਲ਼ਹ ਿਧਦਯ ਜਿਭੇ 
ਦਾਗਸਦੋਧਲ਼ੱਪਬਦ ਬੱਿਵੁ 
ਕਾਗੇਗੁੱ ਧਬਗਲ਼ਧਿਯਬੱੇਿਵੇ ਿਧਦਯ ਜਿਧਸਥਧਤਸਯ 
ਭੋਧਗਵਿ ਪਧਿਯਕਂਸ਼ਯਿਿਲ਼  
ਲ਼ੀ ਗੁਣਤਸਰਯ ਬੱਿ ਜਗਧਵਹ 
ਦਾਗਮੱਜੰਯਿੁ ਧਥਧਲ਼ਵਿਜ੍ਝ੍ਨਿਯਾਧਿਗਧਲ਼ਗਲ਼ਵਡਦੁ ੬-੩੨ 
 
ਕਿਣਗਣੁ ਭੂਤਸਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਤਸ 
ਦਵਿਿੇਧਿਪ ਬਰਹ੍ੜਮਾਧਦ ਧਦਧਵਜਿ ੋ
ਲ਼ਧਿਤਸੁ ਿਪੁਚਤਸੁਸ਼ਟਯਗਲ਼ਿੁਧਦਿਧਦਿਧਦ ਸਤਵਤਸਰ 
ਸ੍ਮਧਿਸੁਤਸਿੁਮੋਧਦਸਤੁਸ ਧਹੱਗੁਤਸ 
ਪਿਵਸ਼ਧਦ ਪਾਡੁਵਵਧਿਗੇ ਤਸ 
ੱੰਧਿਿਵ ਤਸੋਧਿਧਸ ਭਵਧਵਮੁਕਤਿ ਮਾਧਡ ਪੋਧਸ਼ਸੁਵ ੬-੩੩ 
 
ਮੂਿਿੂਪਿੁ ਮਿਦਧੋਲ਼ਹ ਸ਼ਰਵ 
ਣਾਧਿਯੋਲ਼ਧਗਹ ਮਤ੍ਸਯ ਕੂ੍ਮਿੁ 
ਕੋਿਿੁਪਿੁ ਤਸਵਗਰਸਿਦੋਲ਼ਧਗੱਪ ਿਿਧਸਂਹ 
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ਬਾਿਵਟੁ ਵਾਮਿਿੁ ਿਾਧਸਕ 
ਿਾਲ਼ਦੋਲ਼ੁ ਵਦਿਦਧਿ ਭਾਤਗਵ 
ਵਾਧਿਭਂਜਿ ਹਸਤਦੋਲ਼ ੁਪਾਦਦਧਿ ਸ਼ਰੀਕ੍੍ ਇਸ਼੍ਣ ੬-੩੪ 
 
ਜੇਿ ਧਵਮੋਹਕ ਬੁੱ ਿ ਪਾਯੁਗ 
ਦਿੁਜਮਤਦਿ ਕਲ੍ਧਕ ਮੇਢ੍ਰਧਦ 
ਇਧਿਤਸੁ ਦਸ਼ਿੁਪਗਲ਼ ਦਸ਼ਕਿਣਂਗਲ਼ਧਿ ਧਤਸਧਲ਼ਦ ੁ
ਅਿੁਭਧਵਪ ਧਵਸ਼ਯਗਲ਼ ਕ੍੍ ਇਸ਼੍ਣਾ 
੍ਪਣਵੇਿਿੁ ਕੈਗੋਂਬ ਵ੍ੜ੍ ਇਧਜਿਾ 
ਤਦਿ ਵਿ ਜਗੰਿਾਥ ਧਵਠ੍ਠਿ ਧਵਸ਼ਵਵਯਾਪਕਿੁ ੬-੩੫ 
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