
ਪਨ੍ਚ੍ਟਨ੍ਮਤ੍ਰ ਸਂਧਿ 
 
ਹਧਿਕਥਾਮ੍ਰ੍ ਇਤ੍ਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ 
ਕਿੁਣਧਦਂਦਾਪਧਨ੍ਚਤ੍ੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ ਭਗਵਦ੍ਭਕਤਧਿਦਨ੍ਚਾਦਿਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵਦੁੁ 
 
ਭੂ ਸਧਿਿ ਧਿਧਿ ਪਵਨ੍ਚ ਭੂਤ੍ਾ 
ਕਾਿਦੋਲ਼ਗੈਦੈਦੁ ਤ੍ਨ੍ਮਾ 
ਤ੍ਰਾ ਸਧਹਤ੍ ਓਂਦਧਿਕ ਪਂਚਿਦਵ੍ਣ ਵੇਦਯ 
ਈ ਿਿੀਿਧਦ ਵਯਾਧਪਧਸਿੱਦੁ ਸੁ 
ਿਾਸੁਿਧਿਗ ੇਧਨ੍ਚਿਤਂ੍ਿਦਧਿ ਸੁ 
ਿਾਸੁਿਪਰਦਨ੍ਚਾਧਗ ਆਡੁਵ ਦਵੇਧਿਪਿ ਬਧਡਵ ੭-੧ 
 
ਪਰਣਵਪਰਧਤ੍ਪਾਦਯ ਧਤ੍ਰਨ੍ਚਾਮਧਦ 
ਤ੍ਨੁ੍ਚਧਵਨੋ੍ਚਲ਼ੁ ਧਤ੍ਰਸਥਾਨ੍ਚਗਧਨ੍ਚਿ ੁ
ੱਿੱਿਨੁ੍ਚ ਧਤ੍ਰਪਂਚਕ ਏਕਧਵਂਿਧਤ੍ ਚਤ੍ੁਿਧਵਂਿਧਤ੍ਗ 
ਏਧਨ੍ਚਧਸ ਏਿੱਪਿੱ ਤ੍ੇਿਡੁ ਸਾਧਵਿ 
ਇਧਨ੍ਚਤ੍ੁ ਨ੍ਚਾਧਡਗਲ਼ੋਲ਼ ੁਧਨ੍ਚਯਾਧਮਸ ੁ
ਤ੍ਨ੍ਚਗਭਧਸਤਗ ਿੋਕਦਲ਼ੋੁ ਸੜ੍ਵਤ੍ਰ ਬੇਲ਼ਗੁਵਨੁ੍ਚ ੭-੨ 
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ਜੀਵ ਧਿਂਗਾਧਨ੍ਚਿੁਿੱ ਿ ਸਥੂਿ ਕ 
ਲ਼ੇਵਿਗਲ਼ਧਿ ਧਵਿਵ ਤ੍ੁਿਗ 
ਗਰੀਵ ਮੂਿੇਿਾਚਯੁਤ੍ਤ੍ਰਯ ਹਂਸ ਮੁਧੜ੍ਤਗਲ਼ਾ 
ਈ ਧਵਿ ਚਤ੍ੁੁਃ ਸਥਾਨ੍ਚਦਧਿ ਿਂ 
ਤ੍ੀ ਵਿਨ੍ਚ ਈਿੇਿਡੁ ਿੂਪਧਦ 
ਭਾਧਵਸੁਵੁਦੇਕੋਨ੍ਚਧਵਂਿਧਤ੍ ਮੂਧੜ੍ਤ ਸੜ੍ਵਤ੍ਰ ੭-੩ 
 
ਕਿੁਿਧਵਿੱਿਦ ਦੜ੍ਪਣਧਦ ਪਰਧਤ੍ 
ਫਧਿਧਸ ਸੜ੍ਵ ਪਦਾੜ੍ਥਗਲ਼ੁ ਕ ਂ
ਗੋਧਲ਼ਸੁਵਂਦਧਦ ਧਬਂਬ ਜਡ ਚੇਤ੍ਨ੍ਚਗਲ਼ੋਲ਼ਧਗਿੱਦੁ 
ਪੋਲ਼ੇਵ ਬਹੁਿੂਪਦਧਿ ਸਿੱਜਨ੍ਚ 
ਿੋਲ਼ਗੇ ਮਨ੍ਚਦੜ੍ਪਣਧਦ ਤ੍ਾਧਨ੍ਚ 
ਿ੍ਿ ਧਨ੍ਚਿਾਮਯ ਧਨ੍ਚਧੜ੍ਵਕਾਿ ਧਨ੍ਚਿਾਿਰਯਾਨ੍ਚਤਂ੍ ੭-੪ 
 
ਈ ਿਿੀਿ ਚਤ੍ੁਿਟਯਗਲ਼ੋਲ਼ੁ 
ਕੋਿ ਿਾਤ੍ੁਗ  ਭਾਿਤ੍ੀਪਧਤ੍ ਪਰਾ 
ਣੇਿਧਨ੍ਚਿੱਪਿੱ ਤ੍ੋਂਦੁ ਸਾਧਵਿਦਾਿੁਨੂ੍ਚਿੇਧਨ੍ਚਪ 
ਿਵਾਸ ਿੂਪਕ ਹਂਸ ਭਾਸ੍ਕਿ 
ਭੇਿਿੋਲ਼ਧਗਿੱਦਵਿ ਕਧੈਵਧਡ 
ਦੀਸਿੋਜ ਭਵਾਂਡਦੋਲ਼ ੁਸੜ੍ਵਤ੍ਰ ਤ੍ੁਂਧਬਹਨੁ੍ਚ ੭-੫ 
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ਧਿਿਧਗਲ਼ੈਦਦੈੇਿਡੁ ਬਾਹੁਗ 
ਲ਼ੇਿਡੁ ਪਾਦਗਲ਼ੋਂਦੁ ਮਿਯੋ 
ਦਿਧਦ ਿਧੋਭਪ ਵਾਣ੍ਘ੍ਮਨੋ੍ਚਮਯਨੇ੍ਚਧਨ੍ਚਪ ਧਨ੍ਚਤ੍ਯਦਧਿ 
ਕਿਣ ਿਾਤ੍ੁਗਲ਼ਿੱ ਧਿ ਏਿੱਪ 
ੱਿੱਤ੍ੇਿਦੁ ਸਾਧਵਿ ਨ੍ਚਾਧਡਗਲ਼ਧਿ 
ੱਿੱਪਿਧਵਦੂਿਨੁ੍ਚ ਭਾਿਤ੍ ਪਰਧਤ੍ਪਾਦਯਨ੍ਚੇਂ ਦਧੇਨ੍ਚਧਸ ੭-੬ 
 
ਈਿੇਿਦੁ ਦੇਹੋੜ੍ਧਮਭੂਤ੍ ਗ 
ਲ਼ਾਿਧਿਕ ਦਿ ੜ੍ ਇਧਗਵਨੁ੍ਚਤ੍ ਿ 
ਮੀਿਮਣ ਧਵਸ਼੍ਣਣਵਾਿਯਿੁਪਧਦ ਚਤ੍ੁਿਧਿਟਕਿਾ 
ਿਾਿਕਨੁ੍ਚ ਤ੍ਾਨ੍ਚਾਧਗ ਬਰਹ੍ਮ ਪ ੁ
ਿਾਧਿ ਮੁਿਯਿੋਧਲ਼ਿੱ ਦੁ ਸਤ੍ਤ੍ ਧਵ 
ਹਾਿ ਮਾਲ਼੍ਪਨੁ੍ਚ ਚਤ੍ਸ਼ੁ੍ਣਪਾਦਾਵਹਯਧਦ ਿੋਕਦੋਲ਼ੁ ੭-੭ 
 
ਤ੍ੜੜ੍ ਇਣ ਮੋਦਿੁ ਬਰਹ੍ਮਂਤ੍ ਜੀਵਿ 
ਤ੍ਨੁ੍ਚ ਚਤ੍ੁਿਟਯਗਲ਼ਧਿ ਨ੍ਚਾਿਾ 
ਯਣਨ੍ਚ ਸਾਧਵਿਦੈਦ ੁਨੂ੍ਚਧਿਿੱ ਪਿੱ ਤ੍ੁ ਮਿੇਾਿ ੁ
ਗਣਨੇ੍ਚ ਮਾਲ਼੍ਪੁਦੁ ਬਿੁਿੁ ਿੂਪਵ 
੍ੜ੍ ਇਧਣੁਃ ਸੂੜ੍ਯਾਧਦਤ੍ਯ ਨ੍ਚਾਮਗ 
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ਲ਼ਨੁ੍ਚਧਦਨ੍ਚਧਦ ਜਧਪਸੁਵਧਿਗੀਵਾਿੋਗਯ ਸਪਂਦਵ ੭-੮ 
 
ਐਦੁ ਨੂ੍ਚਿੇਿੱਪਿੱ ਤ੍ ਨ੍ਚਾਿਕੁ 
ਆਧਿ ਭੌਧਤ੍ਕਦਧਿ ਧਤ੍ਧਲ਼ਵੁਦ ੁ
ਆਇਦੇਿਡੁਿਤ੍ ਏਕਧਵਂਿਧਤ੍ ਿੂਪਵਿਯਾਤ੍ੜਮ 
ਭੇਦਗਲ਼ਧਿਿੰ ਨੂ੍ਚਿੁ ਮੂਵ 
ੱਿੱਤ੍ਾਦ ਮੇਿੋਂਦਧਿਕ ਮੂਧੜ੍ਤਗ 
ਲ਼ਾਦਿਦਿਧਿ ਦੈਵਦਲ਼ੋੁ ਧਚਂਧਤ੍ਪੁਦੁ ਭੂਸੁਿਿੁ ੭-੯ 
 
ਸੁਿੁਧਚ ਿਾੜ੍ਵਿੀਕਿਨੇ੍ਚਧਨ੍ਚਧਸ ਸਂ 
ਕਿੁਿਣ ਪਰਦਯੁਮਨ ਿਧਿ ਭਾ 
ਸ੍ਕਿਿੋਲ਼ਗੇ ਅਿਵਿੱਤ੍ਧਿਕ ਮੁਿੰ ਨੂ੍ਚਿੁ ਿੂਪਦਧਿ 
ਕਿੇਧਸਕੋਂਬਨੁ੍ਚ ਅਹਿੱ ਸਵਂ 
ਤ੍ੜਸਿਨੇ੍ਚਧਨ੍ਚਪਨੁ੍ਚ ਧਵਧਿਿਟ ਨ੍ਚਾਮਦ 
ਿਧਿਤ੍ਵਧਿਗਾਿੋਗਯਭਾਗਯਵਨ੍ਚੀਵਾਨ੍ਚਂਦਮਯ ੭-੧੦ 
 
ਏਕ ਪਂਚਾਿਦਵ੍ਣਗਤ੍ 
ਮਾਕਲ਼ਤ੍ਰਨੁ੍ਚ ਸੜ੍ਵਿੋਲ਼ਗ 
ਵਯਾਕ੍ੜੜ੍ ਇਤ੍ਾਕਾਿਾਂਤ੍ ਵਯਾਧਪਧਸ ਧਨ੍ਚਗਮਤ੍ਧਤ੍ਗਲ਼ਨੁ੍ਚ 
ਵਯਾਕਿਣ ਭਾਿਤ੍ ਮੁਿਾਦਯ 
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ਨੇ੍ਚਕ ਿਾਸਤਰ ਪੁਿਾਣ ਭਾਿਯਾ 
ਨ੍ਚੀਕਗਲ਼ ਕਲ੍ਧਪਧਸ ਮਨੋ੍ਚਵਾਣ੍ਘ੍ਮਯਨੇ੍ਚਧਨ੍ਚਧਸਕੋਂਬ ੭-੧੧ 
 
ਭਾਿਭ੍ੜੜ੍ ਇਿੰਨ੍ਚਾਮਕ ਸਾਧਵਿ 
ਦਾਿੁ ਨੂ੍ਚਧਿਿੱ ਪਿੱ ਤ੍ੁ ਨ੍ਚਾਿਕੁੁ 
ਮੂਿੁਧਤ੍ਗਲ਼ੁ ਚਾਿਾਚਿਧਦ ਸੜ੍ਵਤ੍ਰ ਤ੍ੁਧਂਬਹਵੁ 
ਆਿ ੁਨ੍ਚਾਲ੍ਕੁ ਜਡਗਲ਼ਧਿ ਹਧਦ 
ਨ੍ਚਾਿੁ ਚੇਤ੍ਨ੍ਚਗਲ਼ਧਿ ਧਚਂਧਤ੍ਸ ੇ
ਤ੍ੋਧਿਕੋਂਬਨੁ੍ਚ ਤ੍ਿੰਨ੍ਚ ਿਪੂਵ ਸਕਿ ਠਾਧਵਨ੍ਚਧਿ ੭-੧੨ 
 
ਧਮਸੁਧਨ੍ਚ ਮੇਧਿਨ੍ਚ ਮਧਣਯਵੋਿ ਿਾ 
ਧਜਸੁਵ ਬਰਹ੍ਮਾਧਦਗਲ਼ ਮਨ੍ਚਦਧਿ 
ਧਬਸਜਜਾਂਡਾਿਾਿਕਨੁ੍ਚ ਆਿੇਯਨ੍ਚੇਂ ਦੇਧਨ੍ਚਧਸ 
ਧਦਵਿਤ੍ ਨ੍ਚਾਿਵਿੱ ਤ੍ੇਿਡੁ ਿੂਪਧਦ 
ਿਧਿਯੋਧਲ਼ਿੱ ਪਨੁ੍ਚ ਿਿਦੋਲ਼ਗੇ ਿੋ 
ਧਭਸੁਵ ਨ੍ਚਾਿਵਿੱ ਤ੍ੇਿਡਧਿਕ ਿਤ੍ਿੂਪਦਧਿ ਧਬਡਦੇ ੭-੧੩ 
 
ਏਿਡੁ ਸਾਧਵਿਦੇਂਤ੍ੁ ਿੂਪਵ 
ਨ੍ਚਧਿਤ੍ੁ ਸੜ੍ਵ ਪਦਾੜ੍ਥਦਧਿ ਧਸਧਿ 
ਵਿਨ੍ਚ ਪੂਜੇਯ ਮਾਡੁ ਵਿਗਿ ਬੇਡ ੁਕੋਂਡਾਡੁ 
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ਬਧਿਦੇ ਜਿਦਧਿ ਮਣੁੁਧਗ ਧਬਧਸਲ਼ੋਲ਼ ੁ
ਬੇਿਲ਼ਨੇ੍ਚਧਣਧਸਦਿਨੁੇ੍ਚ ਸਦਗੁਿੁ 
ਧਹਧਿਯਿਨ੍ਚਨੁ੍ਚਸਧਿਧਸਦ ਮੜ੍ਮਵਨ੍ਚਧਿਯਧਦਹ ਨ੍ਚਿਨੁ੍ਚ ੭-੧੪ 
 
ਮਿੱਤ੍ੇ ਧਚਿੱ ਦੇਹਦ ਓਲ਼ਗ ੇਏ ਂ
ਭਿੱਤ੍ੁ ਸਾਧਵਿਦੇਲ਼ੁ ਨੂ੍ਚਧਿ 
ੱਿੱਪਿੱ ਤ੍ ਐਦੁ ਨ੍ੜ੍ ਇਧਸਂਹ ਿੂਪਦਿੱ ਧਿਿੱ ਦੁ ਜੀਵਧਿਗੇ 
ਧਨ੍ਚਤ੍ਯਦਧਿ ਹਗਧਿਿੁਲ਼ੁ ਬਿੱ ਪਪ 
ਮ੍ਰੜ੍ ਇਤ੍ਯੁਧਵਗ ੇਤ੍ਾ ਮ੍ਰੜ੍ ਇਤ੍ਯੁਵੇਧਨ੍ਚਸੁਵ 
ਭ੍ੜੜ੍ ਇਤ੍ਯੁਵਤ੍ੜਸਿ ਭਯ ਧਵਨ੍ਚਾਿਨ੍ਚ ਭਾਗਯ ਸਂਪਿੰ ਨ੍ਚ ੭-੧੫ 
 
ਜਵਿਨੋ੍ਚਧਲ਼ਿੱ ਪਿੱ ਤ੍ਲ਼ੇੁ ਹਿਨੋ੍ਚਲ਼ 
ਧਗਿੁਵਧਨ੍ਚਿੱਪਿੱ ਤ੍ੇਂਟੁ ਿਪੂਧਦ 
ਏਿਡੁ ਸਾਧਵਿਦੇਂਟੁ ਨੂ੍ਚਧਿਿੱ ਪਿੱ ਤ੍ਿੇਲ਼ੇਧਨ੍ਚਪ 
ਜਵਿਹਿਾਵਹਯ ਨ੍ਚਾਿਧਸਂਹਨ੍ਚ 
ਸ੍ਮਿਣ ੇਮਾਤ੍ਰਧਦ ਦਧੁਿਤ੍ਿਾਧਿਗ 
ਧਲ਼ਿਦੇ ਪਪੋਵੁ ਤ੍ਿਧਣ ਧਬਂਬਵ ਕਂਡ ਧਹਮਦਂਤ੍ੇ ੭-੧੬ 
 
ਮਾਸ ਪਧਿਯਂਤ੍ਿਵੁ ਧਬਡਦੇ ਨ੍ੜ੍ ਇ 
ਕੇਸਧਿਯ ਿੁਭਨ੍ਚਾਮ ਮਂਤ੍ਰ ਧਜ 
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ਤ੍ਾਸਨ੍ਚਦਿੇਕਾਗਰ ਧਚਿੱਤ੍ਧਦ ਧਨ੍ਚਸ਼੍ਣਕਪਟਧਦਦਂ 
ਬੇਸਿਦੇ ਜਧਪਸਿੁ ਵ੍ੜੜ੍ ਇਧਜਨ੍ਚਗਲ਼ 
ਨ੍ਚਾਿਗੈਧਸ ਮਨੋ੍ਚਿਥਗਲ਼ ਪ 
ਿੇਿ ਪੂਧੜ੍ਤਯ ਮਾਧਡਕਡੋੁਵਨੁ੍ਚ ਕਡੇਗੇ ਪਿਗਧਤ੍ਯ ੭-੧੭ 
 
ਚਤ੍ੁਿਮੂੜ੍ਤਯਾਤ੍ੜਮਕ ਹਧਿਯੁ ਧਤ੍ਰ ਂ
ਿਧਤ੍ ਸਵਿੂਪਧਦ ਬਰਹ੍ਮਨੋ੍ਚਲ਼ੁ ਮਾ 
ਿੁਤ੍ਨੋ੍ਚਧਲ਼ਿੱ ਪਿੱ ਤ੍ੇਲ਼ੁ ਿਪੂਦੋਧਲ਼ਿੱ ਪ ਪਰਦਯੁਮਨ 
ਸੁਤ੍ਿੋਧਲ਼ਿੱ ਪਿੱ ਤ੍ੈਦੁ ਹਧਦਨ੍ਚੇਂ  
ਟਤ੍ੁਲ਼ ਿੂਪਗਲ਼ਾਧਿਤ੍ੁ ਵਤ੍ੜਸਿ 
ਿਤ੍ਗਲ਼ਧਿ ਪਧੁਜਸੁਤ੍ਧਿਿੁ ਚਤ੍ਿੁਾਤ੍ੜਮਕਨ੍ਚ ਪਦਵ ੭-੧੮ 
 
ਨੂ੍ਚਿੁ ਵਿੁਿਕੇ ਧਦਵਸ ਮੂਵ 
ੱਿੱਤ੍ਾਿ ਸਾਧਵਿਵਹਵੁ ਨ੍ਚਾਧਡ ਿ 
ਿੀਿਦੋਲ਼ਧਗਧਨ੍ਚਧਤ੍ਹਵੁ ਸਤਰੀਪੁਂ ਭੇਦਦਧਿ ਹਧਿਯ 
ਈਿਧਿਕ ਏਿੱਪਿੱ ਤ੍ੁ ਸਾਧਵਿ 
ਮੂਿੁਧਤ੍ਗਲ਼ਨੇ੍ਚ ਨੇ੍ਚਨੇ੍ਚਦ ੁਸੜ੍ਵਾ 
ਿਾਿਕਨ੍ਚ ਸੜ੍ਵਤ੍ਰ ਪਧੂਜਸ ੁਪੂੜ੍ਣਨ੍ਚੇਂ ਦਧਿਦੁ ੭-੧੯ 
 
ਕਾਿ ਕੜ੍ਮ ਗੁਣ ਸਵਭਾਵਗ 
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ਲ਼ਾਿਯਨੁ੍ਚ ਤ੍ਾਨ੍ਚਾਧਗ ਿਕੁਮੀ 
ਿੋਿ ਤ੍ਿੱ ਤ੍ਦੂਪਨ੍ਚਾਮਧਦ ਕਿੇਸੁਤ੍ੋਲ਼ਧਗਿੱਦ ੁ
ਿੀਿੇਧਯਂਦਧਿ ਸੜ੍ਵ ਜੀਵਿ 
ਪਾਧਿਸੁਵ ਸਂਹਧਿਧਸ ਸ੍ੜ੍ ਇਧਿਟਪ 
ਮੂਿਕਾਿਣ ਪਰਕ੍ੜੜ੍ ਇਧਤ੍ ਗੁਣਕਾੜ੍ਯਗਲ਼ ਮਨੇ੍ਚਮਾਧਡ ੭-੨੦ 
 
ਧਤ੍ਿਜਵਧੜ੍ਤਗਲ਼ਨੁ੍ਚਸਧਿਧਸ ਪਰ 
ਜਵਧਿਧਸ ਦੀਪਗਲ਼ਾਿਯਦ ਕ 
ੱਿੱਤ੍ਿੇਯ ਭਂਧਗਧਸ ਤ੍ਤ੍ਗਤ੍ਾੜ੍ਥਵ ਤ੍ੋਿੁਵਂਦਦਧਿ 
ਜਿਿੁਹੇਅਣ ਤ੍ਿੰ ਨ੍ਚਵਿ ਮਨ੍ਚ 
ਦੋਲ਼ਗੇ ਭਧਕਤ ਜਿੰਆਨ੍ਚ ਕੜ੍ਮਕ ੇ
ਓਧਿਦੁ ਪੋਲ਼ੇਵੁਤ੍ ਤ੍ਿੋੁਵਨੁ੍ਚ ਗੁਣ ਿੂਪਧਕਰਯਗਲ਼ਨੁ੍ਚ ੭-੨੧ 
 
ਆਵ ਦੇਹਵ ਕੋਡਧਿ ਹਧਿ ਮ 
ੱਿੱਤ੍ਾਵ ਿੋਕਦਧਲ਼ਡਧਿ ਤ੍ਾ ਮ 
ੱਿੱਤ੍ਾਵ ਦੇਿਦੋਧਲ਼ਡਧਿ ਆਵਾਵ ਧਸਥਧਤ੍ਗਲ਼ੁ ਬਿਧਿ 
ਈ ਧਵਿਧਦ ਜਡ ਚਤੇ੍ਨ੍ਚਿੋਲ਼ੁ ਪ 
ਿਾਵਿੇਿਨ੍ਚ ਿੂਪਗੁਣਗਲ਼ 
ਭਾਧਵਸੁਤ੍ ਸੁਿੱ ਜਿੰਆਨ੍ਚ ਭਕੁਧਤ੍ਯ ਬੇਦ ੁਕੋਂਡਾਡ ੁ੭-੨੨ 
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ਓਂਦਿੋਲ਼ਗੋਂਦੋਂਦੁ ਬੇਿਧੇਦਹ 
ਇਂਧਦਿੇਿਨ੍ਚ ਿੂਪਗਲ਼ ਮਨ੍ਚ 
ਬਂਦ ਤ੍ੇਿਦਧਿ ਧਚਂਧਤ੍ਧਸਦਕਨੁ੍ਚਮਾਨ੍ਚਧਵਧਨ੍ਚਧਤ੍ਿੱ ਿ 
ਧਸਂਿੁਿਾਜਨੋ੍ਚਲ਼ਂਬਿਾਿਯ 
ਬਂਧਿਸਿੁ ਪਰਧਤ੍ ਤ੍ਂਤ੍ਗੁਲ਼ੋਲ਼ੁਦ 
ਧਬਂਦੁ ਵਯਾਧਪਧਸਦਂਤ੍ ੇਇਿੁਧਤ੍ਿੱ ਪਨੁ੍ਚ ਚਿਾਚਿਧਦ ੭-੨੩ 
 
ਓਂਦੁ ਿੂਪਦਲ਼ੋੋਂਦਵਯਦੋ 
ਲ਼ੋਂਦੁ ਿੋਮਦੋਲ਼ੋਂਦੁ ਦੇਿਧਦ 
ਪੋਂਧਦ ਇਿੱ ਪਬੁਜਾਂਡਨ੍ਚਤਂ੍ਾਨ੍ਚਂਤ੍ ਕੋਧਟਗਲ਼ ੁ
ਧਹਂਦੇ ਮਾੜ੍ਕਾਂਡੇਯ ਕਾਣਨੇ੍ਚ 
ਓਂਦੁ ਿੂਪਧਦ ਸ੍ੜ੍ ਇਧਿਟ ਪਰਲ਼ਯਵ 
ਇਂਧਦਿੇਿਨੋ੍ਚਲ਼ੇਧਨ੍ਚਦਿੱਚਧਿ ਅਪਰਮੇਯ ਸਦਾ ੭-੨੪ 
 
ਓਂਦਨ੍ਚਂਤ੍ਾਨ੍ਚਂਤ੍ ਿੂਪਗ 
ਲ਼ੋਂਦੇ ਿੂਪਦਧੋਲ਼ਹਵੁ ਿੋਕਗੋ 
ਲ਼ੋਂਦੇ ਿੂਪਧਦ ਸ੍ੜ੍ ਇਧਿਟ ਧਸਥਧਤ੍ ਮੋਦਿਾਦ ਵਯਾਪਾਿ 
ਓਂਦੇ ਕਾਿਧਦ ਮਾਧਡ ਧਤ੍ਧਲ਼ਸਦ ੇ
ਸਂਦਧਣਧਸਕੋਂਧਦਿੱ ਪ ਜਗਦੋਲ਼ੁ 
ਨ੍ਚਂਦਨ੍ਚਂਦਨ੍ਚ ਿਣਦਧੋਲ਼ਦਂਰਾਤ੍ੜਮਜਗੇ ਤ੍ੋਧਿਸਨੇ੍ਚ ੭-੨੫ 
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ਿਰੀਿਮੇਿਨ੍ਚ ਮੂਧੜ੍ਤਗਲ਼ੁ ਨ੍ਚਵ 
ਨ੍ਚਾਧਿਕੁਂਜਿਦਂਤ੍ੇ ਏਕਾ 
ਕਾਿ ਤ੍ੜੋ੍ਪਵ ੁਅਵਯਵਾਵਹਯ ਅਵਯਵਗਲ਼ਧਿ 
ਬੇਿੇ ਬੇਿੇ ਕਂਗੋਧਲ਼ਸਵੁ ਿ 
ਿੀਿਦੋਲ਼ੁ ਨ੍ਚਾਨ੍ਚਾ ਪਰਕਾਿ ਧਵ 
ਕਾਿਿੂਨ੍ਚਯ ਧਵਿਾਟਨੇ੍ਚਧਨ੍ਚਸੁਵ ਪਦੁਮਜਾਂਡਦੋਲ਼ੁ ੭-੨੬ 
 
ਵਾਧਿਜਭਵਾਂਡਦੋਲ਼ੁ ਿਕੁਧਮ 
ਨ੍ਚਾਿਧਸਹਂਨ੍ਚ ਿੂਪਗੁਣਗਲ਼ੁ 
ਵਾਧਿਧਿਯੋਧਲ਼ਹ ਤ੍ੇਿਗੇਲ਼ਂਦਧਦ ਸਂਦਧਣਧਸ ਇਹਵੁ 
ਕਾਿਣਾਂਿਾਵੇਿ ਵਯਾਪਤਵ 
ਤ੍ਾਿ ਕਾੜ੍ਯ ਵਯਕਤਵਯਕਤਵੁ 
ਆਿੁਨ੍ਚਾਲ੍ਕੁ ਧਵਭੂਧਤ੍ਯਂਤ੍ੜ੍ਯਾਧਮ ਿੂਪਗਲ਼ੁ ੭-੨੭ 
 
ਮਧਣਗਲ਼ੋਲ਼ਧਗਹ ਸਤੂ੍ਰਦਂਦਧਦ 
ਪਰਣਵਪਾਦਯਨੁ੍ਚ ਚੇਤ੍ਨ੍ਚਾਚ ੇ
ਤ੍ਨ੍ਚ ਜਗਿੱ ਧਤ੍ਨੋ੍ਚਲ਼ਨੁ੍ਚਧਦਨ੍ਚਦੋਲ਼ਾਡੁਵਨੁ੍ਚ ਸੁਿਪੂੜ੍ਣ 
ਦਣੁਧਵਕੇਯੁ ਇਵਧਗਿੱਿ ਬਹੁਕਾ 
ਿੁਧਣਕਨ੍ਚਂਤ੍ਾਨ੍ਚਂਤ੍ ਜੀਵਿ 
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ਗਣਦੋਲ਼ੇਕਾਂਿਾ ਿੂਪਧਦ ਧਨ੍ਚਂਤ੍ੁ ਨੇ੍ਚਧਮਸੁਵ ੭-੨੮ 
 
ਜੀਵਜੀਵਿਭੇਦ ਜਡ ਜਡ 
ਜੀਵਜਡ ਜਡਜੀਵਧਿਂਦਧਿ 
ਿਰੀਵਿਨੁ੍ਚ ਅਤ੍ਯਂਤ੍ ਧਭਿੰਨ੍ਚ ਧਵਿਅਣਨੁ੍ਚ ਿਕ੍ੜਸ਼੍ਣਮੀ 
ਮੂਵਧਿਂਦਧਿ ਪਦੁਮਜਾਂਡਧਦ 
ਤ੍ਾ ਧਵਿਅਣਲ਼ੇਧਨ੍ਚਸਧੁਤ੍ਿੱ ਪਲ਼ੁ 
ਸਾਵਧਿਕ ਸਮਿੂਨ੍ਚਯਲ਼ੇਂਦਧਿਤ੍ੀੜ੍ਵਿਨੁ੍ਚ ਭਧਜਸ ੁ੭-੨੯ 
 
ਆਧਦਤ੍ੇਯਿੁ ਧਤ੍ਧਲ਼ਯਧਦਹ ਗੁਣ 
ਵੇਦਮਾਧਨ੍ਚਗਲ਼ੇਂਦਧੇਨ੍ਚਪ ਵਾ 
ਣਯਧਦਗਲ਼ੁ ਬਿੱਿਿਵਿਧਿਯਦ ਗੁਣਗਣਂਗਲ਼ਨੁ੍ਚ 
ਵੇਿਬਿੱਿਨੁ੍ਚ ਬੋੋੰਮਨ੍ਚਧਿਯਦ 
ਗਾਿਗੁਣਗਲ਼ੁ ਿਕੁਧਮ ਬਿੱਿਲ਼ੁ 
ਿਰੀਿਿੋਿੱਬਨੁ੍ਚਪਾਸਯ ਸਦਗੁਣਪੂੜ੍ਣ ਹਧਿਯੇਂਦੁ ੭-੩੦ 
 
ਇਂਤ੍ਨ੍ਚਂਤ੍ਾਨ੍ਚਂਤ੍ ਗੁਣਗਲ਼ 
ਪਰਾਂਤ੍ਗਾਣਦੇ ਮਹਾਿਕੁਧਮ ਭਗ 
ਵਂਤ੍ਗਾਭਿਣਾਯੁਿਾਂਬਿਵਾਿਯਗਲ਼ਾਧਗ 
ਸਵਾਂਤ੍ਦਧਿ ਨੇ੍ਚਿੇਗੋਧਲ਼ਧਸ ਪਿਮ ਦ ੁ
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ਿਂਤ੍ ਮਧਹਮਨ੍ਚ ਦਤੌ੍ਯ ਕੜ੍ਮ ਧਨ੍ਚ 
ਿਂਤ੍ਿਧਦ ਮਾਡੁਤ੍ਧਿ ਤ੍ਦਿੀਨ੍ਚਤ੍ਵਵੈਧਦਹਲ਼ੁ ੭-੩੧ 
 
ਪਰਲ਼ਯ ਜਿਧਿਯੋਲ਼ੁਿੱ ਲ਼ ਨ੍ਚਾਵੇਯ ੁ
ਹੋਿਬੁਗਾਣਦੇ ਸੁਿੱ ਤ੍ੁਵਂਦਧਦ 
ਜਿਿੁਹੇਅਣਨ੍ਚਮਿ ਗੁਣਿੂਪਗਲ਼ ਧਚਂਧਤ੍ਸੁਤ੍ 
ਨੇ੍ਚਿੇਯ ਗਾਣਦੇ ਮਹਿਕੁਧਮ ਚਂ 
ਚਿਵਨੈ੍ਚਧਦਹਲ਼ਲ੍ਪ ਜੀਵਧਿ 
ਗਲ਼ਵਡੁਵੁਦੇਧਨ੍ਚਵਨ੍ਚ ਮਧਹਮੇਗਲ਼ੀ ਜਗਤ੍ਰਯਧਦ ੭-੩੨ 
 
ਿਰੀਧਨ੍ਚਕਤੇ੍ਨ੍ਚ ਸਾਤ੍ਵਤ੍ਾਂਪਧਤ੍ 
ਜਿੰਆਨ੍ਚਗਂਯ ਗਯਾਸੁਿਾੜ੍ਦਨ੍ਚ 
ਮੌਧਨ੍ਚਕੁਿਸਨ੍ਮਾਨ੍ਚਯ ਮਾਨ੍ਚਦ ਮਾਤ੍ਲ਼ੁ ਿਵਂਧਸ 
ਦੀਨ੍ਚਜਨ੍ਚ ਮਂਦਾਿ ਮਿੁਧਿਪ ੁ
ਪਰਾਣਦ ਜਗਿੰਨ੍ਚਾਥ ਧਵਿੱਠਿ 
ਤ੍ਾਨੇ੍ਚ ਗਧਤ੍ਯੇਂਦਨੁ੍ਚਧਦਨ੍ਚਧਦ ਨ੍ਚਧਂਬਦਵਿਨੁ੍ਚ ਪੋਿੇਵ ੭-੩੩ 
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