
ਵ੍ਯਾਪ੍ਥ ਸਂਧਿ 
 
ਹਧਿਕਥਾਮ੍ਰ੍ ਇਤਸਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ 
ਕਿੁਣਧਦਂਦਾਪ੍ਧਿਤਸੁ ਪ੍ੇਲ਼ੁਵ੍ੇ 
ਪ੍ਿਮ ਭਗਵ੍ਦ੍ਭਕਤਧਿਦਿਾਦਿਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵ੍ਦੁੁ. 
 
ਪ੍ੁਿੁਸ਼ਿੂਪ੍ਤਸਰਯ ਪ੍ੁਿਾਤਸਿ 
ਪ੍ੁਿੁਸ਼ ਪ੍ੁਿੁਸ਼ ੋੱਤੰਸਮ ਅਿਾਅਿ 
ਪ੍ੁਿੁਸ਼ ਪ੍ੁਧਿਤਸਪ੍ਾਦ ਪ੍ੁੜ੍ਣਾਿਂਦ ਿੰਯਾਿਮਯ 
ਪ੍ੁਿੁਸ਼ਸੂਕਤ ਸੁਮੇਯ ਤੱਸਤਸਤਸ 
ਪ੍ੁਿੁਸ਼ ਹ੍ੜੜ੍ ਇਤ੍ਪਪ੍ੁ੍ਕਿਧਿਯਯ ਮਹ 
ਪ੍ੁਿੁਸ਼ਿਾਂਡਾਂਤਸਿਧਦ ਬਧਹਿਧਦਵ੍ਯਾਪ੍ਤ ਧਿੜ੍ਧਯਪ੍ਤ ੩-੧ 
 
ਸਤਰੀਿਪ੍ੁਂਸਕ ਪ੍ਿੁੁਸ਼ ਭੂਸਧਯ 
ਯਾਿਯਾਧਿਯ ਗਗਿਮਿ ਸ਼ਧਸ਼ 
ਭਾਿੁ ਕਾਯਗੁਣ ਪ੍ਰਕ੍ੜੜ੍ ਇਧਤਸਯ ਲ਼ਗਦਦੁ ਤਸਾਿੱਯ 
ਏਿੁ ਇਵ੍ਿ ਮਹਾਮਧਹਮੇ ਕਡ ੇ
ਗਾਣਿਿਭਵ੍ ਸ਼ਕਰਮੁਖਿੁ ਧਿ 
ਿਾਧਿਸਯੁ ਮਾਿਵ੍ਧਿਗਲ਼ਵ੍ਡੁਵ੍ੁਦੇ ਧਵ੍ਚਾਧਿਸਯੁ ੩-੨ 
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ਗਂਿ ਿਸ ਿੂਪ੍ ਸ੍ਪ੍ਿਸ਼ ਸ਼ 
ਬਦਦਦ ੁਤਸਾਿੱਯਦਿਦਿ ਪ੍ੇਸ 
ਧਿਂਦ ਕਿੇਸੁਤਸ ਿੀਵ੍ਧਿਗੇ ਤਸੜ੍ਪ੍ਕਿੁ ਤਸਾਿਾਧਗ 
ਪ੍ਦਧਦਕਦਧਡਹ ਪ੍ਿਮਕਿੁਣਾ 
ਧਸਂਿੁ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤਸ ਮਿਵ੍ ੇਮ ਦਯਾ 
ਧਦਂਧਦਰਯ ਗਲ਼ ਲ਼ਧਗੱਦ ੁਭ ਧਗਸੁਧਤਸਹਿੁ ਧਵ੍ਸ਼ਯਗਲ਼ ੩-੩ 
 
ਸ਼ਰਵ੍ਣ ਿਯਿ ਘ੍ਰਾਣ ਤਸਵਗਰਸ 
ਧਿਵ੍ੁਗਲ਼ਧਯ ਵ੍ਾਕ ਪ੍ਾਧਣਪ੍ਾਦਾ 
ਦਯਵ੍ਯਵ੍ਗਲ਼ਧਲ਼ ਤਸਦਗੁਣਗਲ਼ਧਲ਼ ਤਸਤ੍ਪਪ੍ਧਤਸਗਲ਼ ਲ਼ਗੇ 
ਪ੍ਰਧਵ੍ਤਸਤਸਿੁ ਤਸਾਿਾਧਗ ਕ੍ੜੜ੍ ਇਧਤਸਪ੍ਧਤਸ 
ਧਵ੍ਧਵ੍ਿਕੜ੍ਮਵ੍ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਧਸ 
ਭਵ੍ਕੇ ਕਾਿਣਿਾਧਗ ਧਤਸਿੁਧਗਸਧੁਤਸਹਿੁ ਧਤਸਧਲ਼ਸਦਯੇ ੩-੪ 
 
ਗੁਧਣਗੁਣਗਲ਼ ਲ਼ਧਗੱਦ ੁਗੁਧਣਗੁਣ 
ਿੇਧਿਸੁਵ੍ਿੁ ਗੁਣਬੱਿਿਾਗਦ ੇ
ਗੁਣਿ ਪ੍ੁਣਯਾਪ੍ੁਣਯਫਯ ਭਰਹ੍ੜਮਧਦ ਚੇਤਸਿਕ ੇ
ਉਧਣਸੁਤਸਵ੍ਿ ਲ਼ਧਗੱਦੁ ਵ੍ੜੁਧਿਿਾ 
ੜਦਿ ਧਚਦਾਿਂਦੈਕ ਦਹੇਿੁ 
ਕ ਿੇਗੇ ਸਚਿਾਚਿ ਿਗਦ੍ਭੁਕੁਵ੍ੇਧਿਪ੍ਿਵ੍ਯਯਿੁ ੩-੫ 
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ਧਵ੍ਦਯ ੇਤਸਾਿੇਂ ਦਧੇਿਧਸਕਦਬਧਿ 
ਿੁੱ ਿ ਦੇਵ੍ਿੁ ਸੜਵਿੀਵ੍ਿ 
ਬੁੱ ਧਿਯ ਲ਼ ਿੇਯੇਧਸੱਦੁ ਕ੍ੜੜ੍ ਇਧਤਸਪ੍ਧਤਸ  ਬੁੱ ਧਿਯੇਧਿਸੁਵ੍ਿੁ 
ਧਸੱਧਿ ਯਧੇਿਸੁਵ੍ ਸਂਕਿੁਸ਼ਣ ਪ੍ਰ 
ਧਸੱਿ ਿਾਮਕ ਵ੍ਾਸੁਦਵੇ੍ਿ 
ਵ੍ਦਯਿੂਪ੍ ਚਤਸੁਸ਼ਟਯਗਲ਼ਧਿਤਸਵ੍ਿੇ ਪ੍ਧਂਦਤਸਿੁ ੩-੬ 
 
ਤਸਿੁਚਤਸੁਸ਼ਟਯਗਲ਼ ਲ਼ੁ ਿਾਿਾ 
ਯਣਿੁ ਹ੍ੜੜ੍ ਇਤ੍ਪਕਮਯਾਖਯ ਧਸਂਹਾ 
ਸਿਦ ਲ਼ਧਿਿੁੱ ਿਾਧਦ ਿੂਪ੍ਗਧਲ਼ਂਦ ਸ਼ ਧਭਸੁਤਸ 
ਤਸਿਗੇ ਤਸਾਿੇ ਸੇਵ੍ਯ ਸੇਵ੍ਕ 
ਿੇਧਿਧਸ ਸੇਵ੍ਾਸਕਤ ਸਿੁਿ ਲ਼ 
ਗਿਵ੍ਿਤਸ ਿੇਯੇਧਸੱਦ ੁਸੇਵ੍ੇਯ ਕੈਕਦਬਿਵ੍ਿਤਂਸੇ ੩-੭ 
 
ਿਾਗਿ ਸਵਪ੍ਂਂਗਲ਼ ਲ਼ੁ ਵ੍ਿ 
ਭ ਧਗਸ਼ਯਿ ਬਹੁਪ੍ਰਕਾਿ ਧਵ੍ 
ਭਾਗਗੈਧਸ ਧਿਿਂਸ਼ ਿੀਵ੍ਿ ਧਚੱਛਿੀਿਵ੍ਿੁ 
ਭ ਗਧਵੱ੍ਤਸੁ ਸੁਸ਼ੁਧਪ੍ਤਕਾਯਧਦ 
ਸਾਗਿਵ੍ ਿਧਦ ਕੂਡਵੁ੍ਂਤਸੇ ਧਵ੍ 
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ਯ ਗ ਿਧਹਤਸਿੁ ਅਂਸ਼ਗਲ਼ਿੇਕਤਸਰਵ੍ੈਧਦਸੁਵ੍ ੩-੮ 
 
ਭਾੜਯਧਿਂਦ ਡਗਧੂਡ ਕਾਿਣ 
ਕਾੜਯਵ੍ਸਤੁਗਲ਼ੱਧਯ ਪ੍ਰਿੇਕ 
ਪ੍ਰੇੜਯਿੂਪ੍ਗਧਲ਼ਂਦ ਪ੍ਟਤਸਂਤਸੁਗਲ਼ਵ੍ ਧਯੱਦ ੁ
ਸੂੜਯਧਕਿਣਗਲ਼ਂਤਸੇ ਤੰਸਿਯ 
ਵ੍ੀੜਯਧਦਂਦਧਯ ਕ ਡਤੁਸ ਕ ਲ਼ੁਧਤਸਹ 
ਿਾੜਯਧਿਗੇ ਈਤਸਿ ਧਵ੍ਹਾਿਵ੍ੁ ਗ ਚਧਿਪ੍ਦੁੇਿੋ ੩-੯ 
 
ਿਿਕ ਤੰਸਿਾਤ੍ਪਮਿਗੇ ਵ੍ਿ ਭੂ 
ਸ਼ਣ ਦੁਕੂਯਵ੍ ਤਸ ਧਡਧਸ ਤਸਾ ਵਂ੍ 
ਦਿੇਯ ਕੈਕ ਲ਼ੁਤਸਵ੍ਿ ਹਿਸੁਤਸ ਹਿੁਸ਼ ਬਡਵੁ੍ਂਤਸੇ 
ਵ੍ਿਿੁਹੇਅਣ ਪ੍ੂਿਯ ਪ੍ੂਿਕ 
ਿੇਧਿਧਸ ਪ੍ੂਿਾਸਾਿਿ ਪ੍ਦਾ 
ੜਥਿੁ ਤਸਿਗੇ ਤਸਾਿਾਧਗ ਫਯਗਲ਼ਿੀਵ੍ ਭਿਕਧਿਗੇ ੩-੧੦ 
 
ਤਸਂਦੇ ਬਹੁਸਂਭਰਮਧਦ ਤੰਸਿਯ 
ਬਂਿੁਬਲ਼ਗਵ੍ ਿੇਿਧਹ ਮਦੁਵ੍ੇਯ 
ਿਂਦਿਗੇ ਤਸਾ ਮਾਧਡ ਮਿੇਯ ਲ਼ਧਗਡੁਵ੍ ਤਸੇਿਿਂਤਸੇ 
ਇਂਧਦਿਾਿਵ੍ ਤੰਸਿ ਇੱਛੇਗ 
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ਧਲ਼ਂਦੇ ਗੁਣਗਲ਼ ਚੇਤਸਿਕੇ ਸਂ 
ਬਂਿਗੈਧਸ ਸੁਖਾਸੁਖਾਤ੍ਪਮਕ ਸਂਸ੍ਕ੍ੜੜ੍ ਇਧਤਸਯ ਧਲ਼ਡੁਵ੍ ੩-੧੧ 
 
ਤ੍ਪੜ੍ ਇਣਕ੍ੜੜ੍ ਇਤਸਾਯਯਦ ਲ਼ਗੇ ਪ੍ ਗੇ ਸਂ 
ਦਧਣਧਸ ਪ੍ਰਧਤਸਧਛਦਰਦਧਯ ਪ੍ ਿਮ 
ੱੱਟਿਯਧਿਿਵ੍ਿੁ ਤਸ ਧਿਤਸ ਿਦਧਯੱਪ੍ ਤਸੇਿਿਤਂਸੇ 
ਵ੍ਿਿਿਾਂਡਦ ਲ਼ਧਖਲ਼ ਿੀਵ੍ਿ 
ਤਸਿੁਧਵ੍ਿੋਲ਼ ਹ ਿਧਗੱਦੁਕਾਣੀਸ 
ਦਧਿਧਮਸ਼ੇਸ਼ਿੁ ਸਕਯ ਕੜ੍ਮਵ੍ ਮਾਲ਼੍ਪ੍ਿਵ੍ਿਂਤਸੇ ੩-੧੨ 
 
ਪ੍ਾਦਪ੍ਗਲ਼ਧਡਗੇਿੇਯ ੇਸਧਯਯਵ੍ ੁ
ਤਸ ਦੁ ਕਦਬੇਗਲ਼ੁੱ ਧਬ ਪ੍ੁ੍ ਪ੍ 
ਸਵਾਦੁ ਫਯਵ੍ੀਵ੍ਂਦਦਧਯ ਸੜਵੇਸ਼ਵਿਿੁ ਿਿਿਾ 
ਿਾਿਿੇਯ ਕੈਕਦਡੁ ਭਰਹ੍ੜਮ ਭ 
ਵ੍ਾਧਦਗਲ਼ ਿਾਮਦਧਯ ਫਯਧਵ੍ 
ੱੱਤਸਾਦਧਿਸੁਵ੍ਿੁ ਤੰਸਿ ਮਧਹਮੇਯ ਤਸ ਿਗ ਡ ਿਗਕੇ ੩-੧੩ 
 
੍ੜ੍ ਇਧਤਸਤਸਧਤਸਗਧਲ਼ਗੇ ਗ ਚਧਿਧਸਦ 
ਪ੍ਰਧਤਸਮਿਾਿਦਂਾਤ੍ਪਮਿਚਯੁਤਸ 
ਧਵ੍ਤਸਤਸ ਧਵ੍ਸ਼ਵਾਿਾਿ ਧਵ੍ਦਯਾਿੀਸ਼ ਧਵ੍ਧਿਿਿਕ 
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ਪ੍ਰਧਤਸਧਦਵ੍ਸ ਚੇਤਸਿਿ ਲ਼ਗੇ ਪ੍ਰ 
ਕ੍ੜੜ੍ ਇਤਸ ਪ੍ੁਿੁਸ਼ਿਂਦਦਧਯ ਸਂਚਧਿ 
ਸੁਤਸ ਧਿਯਮਯ ਧਿਯਾਮਕਿੁ ਤਸਾਿਾਧਗ ਸਂਤਸਪੈ੍ ੩-੧੪ 
 
ਮਿ ਧਵ੍ਸ਼ਯਦ ਲ਼ਧਗਧਿਧਸ ਧਵ੍ਸ਼ਯਵ੍ 
ਮਿਦ ਲ਼ਗ ੇਿੇਯੇਗ ਧਲ਼ਧਸ ਬਯੁ ਿੂ 
ਤਸਿਵ੍ੁ ਸੁਸਮੀਚੀਿਧਵ੍ਦੁਪ੍ਾਦੇਯਵ੍ੇਂਦਿਧੁਪ੍ 
ਕਿਧਸਯਾਦਿੁ ਤੰਸਿ ਪ੍ਾਦਵ੍ 
ਿੇਿਵ੍ਿੀਯਦੇ ਸੜਵਿ ਲ਼ਧਗ 
ੱੱਦਿੁਭਧਵ੍ਸੁਵ੍ਿੁ ਸਥੂਯਧਵ੍ਸ਼ਯਵ੍ ਧਵ੍ਸ਼ਵਿੇਂ ਦਧੇਿਧਸ ੩-੧੫ 
 
ਤਸ ਦਕਿੁ ਤਸਾਿਾਧਗ ਮਿ ਮ ਦ 
ਯਾਦ ਕਿਣਦ ਧਲ਼ੱਦ ੁਧਵ੍ਸ਼ਯਵ੍ 
ਿੈਦੁਵ੍ਿੁ ਧਿਿਪ੍ੂੜ੍ਣਸੁਖਮਯ ਗਰਾਾਃਯਗਰਾਹਕਿੁ 
ਵ੍ੇਦਵ੍ੇਦਯਿੁ ਧਤਸਧਲ਼ਯਦਵ੍ਿੋ 
ਪ੍ਾਧਦ ਭੁਧਂਿਸੁਤਸੇੋੱਯਿ ਲ਼ਗਾ 
ਹ੍ੜਯਾਦ ਪ੍ਡੁਵ੍ਿੁ ਭਕਤਵ੍ਤ੍ਪਸਯ ਭਾਗਯਸਂਪੰ੍ਿ ੩-੧੬ 
 
ਧਿਤਸਯਧਿਗਮਾਤਸੀਤਸ ਧਿੜਗੁਣ 
ਭਕਤਵ੍ਤ੍ਪਸਯ ਭਯਧਵ੍ਿਾਸ਼ਿ 
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ਸਤਸਯਕਾਮ ਸ਼ਿਣਯ ਸ਼ਯਾਮਯ ਕ ਮਯਾਂਗ ਸੁਖੀ 
ਮੱਤਸਿਂਦਧਦ ਮੜਤਯਿ ਲ਼ਹ ਿ 
ਗੇੋੱਤਸਿੋਡਯੁ ਸੁੱ ਤਸਧਯੱਪ੍ਿੁ 
ਅਤਸਯਧਿਕ ਸਂਤ੍ਪੜ੍ ਇਪ੍ਤ ਧਤਸਰਿਗਦਵਯਾਪ੍ਤ ਪ੍ਿਮਾਪ੍ਤ ੩-੧੭ 
 
ਪ੍ਧਵ੍ ਹਧਿਨ੍ਮਧਣ ਧਵ੍ਦੁਮਦ ਸ 
ੱੱਛਧਵ੍ਗਲ਼ਂਦਧਦ ਿਾਧਿਸੁਤਸ ਮਾ 
ਿਵ੍ ਧਿਿਂਤਸਿ ਦੇਵ੍ਮਾਿਵ੍ ਦਾਿਵ੍ਿ ਧਲ਼ੱਦ ੁ
ਧਤਸਰਧਵ੍ਿ ਗੁਣਕੜ੍ਮ ਸਵਭਾਵ੍ 
ਪ੍ਵ੍ਿਮੁਖ ਦੇਵ੍ਾਂਤਸਿਾਤ੍ਪਮਕ 
ਧਦਵ੍ਸਧਦਵ੍ਸਧਦ ਵ੍ਯਕਤਮਾਡੁਤਸਯਵ੍ਿ ਧਲ਼ੱਦੁਧਣਪ੍ ੩-੧੮ 
 
ਅਣੁਮਹੱਧਤਸਿੋਧਲ਼ੱਪ੍ ਘ੍ਿ ਪ੍ਿ 
ਮਾਣੁਧਵ੍ਿੋਲ਼ਗਡਧਗਸਵੁ੍ ਸੂਕ੍ੜ੍ਮਵ੍ 
ਮੁਣੁਧਗਸੁਵ੍ ਤਸੇਧਯਸੁਵ੍ ਸਥੂਯਗਲ਼ਵ੍ਿ ਮਾਯਧਵ੍ਦੁ 
ਦਿੁਿਿੱਕਸਯੇੋੱਯਧਿਵ੍ਿੋਲ਼ੁ 
ਮੁਧਿਦੁ ਮਾਡੁਵ੍ੁਦਿੁੇਯਖੂਯ 
ਓਿਕੇਗਲ਼ੁ ਿਾਿਯਗਲ਼ ਹਧਣਵਂ੍ਦਦਧਯ ਸਹਂਧਿਪ੍ ੩-੧੯ 
 
ਦੇਵ੍ ਮਾਿਵ੍ ਦਾਿਵ੍ਿੁ ਏ ਂ
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ਦੀ ਧਵ੍ਿਦਯਾਵ੍ਗਧਯੱਪ੍ਿੁ 
ਮੂਵ੍ਿ ਲ਼ਧਗਵ੍ਧਗੱਯ ਸਂੇਹ ਦਾਸੀਿ ਦਵੇਸ਼ 
ਿੀਵ੍ਿਧਿਕਾਿਾਿੁਸਾਿਦ 
ਯੀਵ੍ ਸੁਖ ਸਂਸਾਿ ਦਾੁਃਖਵ੍ 
ਤਸਾ ਉਣਦ ਯਵ੍ਿਵ੍ਧਿਗੁਧਣਸੁਤਸ ਧਿੜਗਤਸਾਸ਼ਿਿੁ ੩-੨੦ 
 
ਏਧੱਯ ਕਧੇਲ਼ਦਿੇੋੱਧਯ ਿੋਧਡਦ 
ਿੇੋੱਧਯ ਬੇਧਡਦਿੇੋੱਧਯ ਿੀਧਡਦ 
ਿੇੋੱਧਯ ਓਧਡਦਿੇੋੱਧਯ ਆਧਡਦਿੇੋੱਧਯ ਇਿਧੁਤਸਹਿੁ 
ਬੱਧਯਦਧਿਗਧਤਸਬੱਧਯਦਿੁ ਸਧਿ 
ਇੱਯ ਇਵ੍ਗਾਵੱ੍ਧਯ ਿੋਡਯੁ 
ਖੁੱ ਯ ਮਾਿਵ੍ਿ ੋੱਯਿਪ੍ਰਧਤਸਮੱਯ ਿਗਕੇੋੱਯ ੩-੨੧ 
 
ਤਸਪ੍ਤ ਯ ਹਵ੍ੁ ਿੋਲ਼੍ਪ੍ ਿਿਧਿਗ ੇ
ਸਪ੍ਤਧਿਵ੍ਹਿ ਤਸੇਿਧਦ ਤਸ ੜ੍ਪ੍ੁਦ ੁ
ਯੁਪ੍ਤਪ੍ਾਵ੍ਕ ਯ ਹਕਾਂਬੁਦੁ ਪ੍ੁੜਵਦ ਪ੍ਾਧਦ 
ਸਪ੍ਤਵ੍ਾਹਿ ਧਿਧਖਲ਼ਿਿਿ ਲ਼ੁ 
ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਾਦੁਦਧਿਂਦ ਸੜਵਿੁ 
ਆਪ੍ਤਿਾਧਗਹਿੇੋੱਯ ਕਾਯਧਦ ਧਹਤਸਵ੍ ਕੈਕਦਡ ੁ੩-੨੨ 
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ਵ੍ਾਧਿਦਿੁ ਮਲ਼ੇਗਧਿਯੇ ਬੇਲ਼ੇਧਦਹ 
ਭ ਿੁਹਂਗਲ਼ ਧਚਤਸਰਫਯਿਸ 
ਬੇਿੇ ਬੇਧਿੱਪ੍ਂਤਸੇ ਬਹੁਧਵ੍ਿ ਿੀਵ੍ਿ ਲ਼ਧਗੱਦ ੁ
ਮਾਿਮਣਿਵ੍ਿਵ੍ਿ ਯ ਗਯਤਸੇ 
ਮੀਿਦਯੇ ਗੁਣਕੜ੍ਮਗਲ਼ਿੁ 
ਸਾਿ ਿਡੇਸੁਵ੍ ਦੇਵ੍ਧਿਗੇ ਵ੍ੈਸ਼ਮਯਵ੍ੇੋੱਧਯਹੁਦ  ੩-੨੩ 
 
ਵ੍ਾਧਿਿਾਪ੍ਤਿ ਧਕਿਣਮਧਣਗਲ਼ 
ਸੇਧਿ ਤੱਸਤਸਦਵੜ੍ਣਗਲ਼ਿੁ ਧਵ੍ 
ਕਾਿਗੈਸਦੇ ਿੋਲ਼੍ਪ੍ਧਿਗੇ ਕਂਗ ਧਲ਼ਸੁਵ੍ਂਦਦਧਯ 
ਮਾਿਮਣ ਯ ਕਤਸਰਯਦ ਧਲ਼ਹ 
ਮੂਿੁਧਵ੍ਿ ਿੀਵ੍ਿ ਲ਼ਧਗੱਦੁ ਧਵ੍ 
ਹਾਿਮਾਡੁਵ੍ਿਵ੍ਿ ਯ ਗਯਤਸੇ ਕੜ੍ਮਵ੍ਿੁਸਧਿਧਸ ੩-੨੪ 
 
ਿਯਵ੍ਿਪ੍ਹਧਿਸੁਵ੍ ਘ੍ਧਲ਼ਗੇ ਬ 
ੱੱਟਯਿੁਧਲ਼ਦੁ ਿੈਘ੍ਤਂਸ ੇਕੈਧਪ੍ਧਡ 
ਦੇਲ਼ੇਦੁ ਹ ਡੇਵ੍ਂਦਦਧਯ ਸਂਤਸਤਸ ਕੜ੍ਤ੍ਪੜ੍ ਇ ਤਸਾਿਾਧਗ 
ਹਯਿਿਾਿੁਿ ਪ੍ੁਣਯਪ੍ਾਪ੍ਦ 
ਫਯਗਲ਼ਿੁ ਦੇਵ੍ਾਸੁਿਿ ਗਣ 
ਦ ਲ਼ੁ ਧਵ੍ਭਾਗਵ੍ਮਾਧਡ ਉਧਣਸੁਤਸ ਸਇਯਾਧਗੱਪ੍ ੩-੨੫ 
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ਪ੍ਦਧਦਕਦਧਡਹ ਸੜਵਿ ਲ਼ ੁਸਂ 
ਬਂਿਵ੍ਾਗਦੇ ਸਕਯਕੜ੍ਮਵ੍  
ਿਂਦਦਧਯ ਤਸਾ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਧਸ ਤਸਤ੍ਪਫਯਗਲ਼ੁਣਦੇ 
ਕੁਂਧਦਦਣੁ ਮਹੱਤਸਧੇਿਪ੍ ਘ੍ਟ 
ਮਂਧਦਿਧਦ ਸੜਵਤਸਰ ਤਸੁਧਂਬਹ 
ਬਾਂਦਲ਼ਦ ਤਸੇਿਿਤਂਸੇ ਇਿੁਧਤੱਸਪ੍ਿੁ ਿਮਾਿਮਣ ੩-੨੬ 
 
ਕਾਦਕੱਧਬਣ ਧਹਧਡਦ ੁਬਧਡਯਯ ੁ
ਵ੍ੇਦਿੇਯੁ ਯ ਹਗਧਲ਼ਗੱਯਦੇ 
ਆਦੁਦੇਿੈ ਅਿਲ਼ਗਾ ਵ੍ਯਥੇ ਏਿੁ ਮਾਧਡਦਿੁ 
ਆਧਦਦੇਵ੍ਿੁ ਸੜਵਿੀਵ੍ਿ 
ਕਾਦੁਕਦਧਡਹਿੋਲ਼ਹ ਿਗੇ ਦੁਾਃ 
ਖਾਧਦਗਲ਼ੁ ਸਂਬਂਿਵ੍ਾਗੁਵ੍ਦੇਿੋ ਧਚਨ੍ਮਯਗ ੇ੩-੨੭ 
 
ਮਲ਼ਯਮਿੇਗਲ਼ ਮਾਧਡ ਮੱਕਲ਼ ੁ
ਕੇਯਵ੍ ੁਕਾਯਦਯਾਧਡ ਮ ਦਧਦ 
ਤਸੁਧਲ਼ਦੁ ਕੇਧਡਸੁਵ੍ ਤਸਿੇਧਦ ਯਕੁਮੀਿਮਣ ਯ ਕਗਲ਼ 
ਹਯਵ੍ ੁਬਗੇਯਧਯ ਧਿੜ੍ਧਮਸੁਵ੍ ਧਿ 
ਸ਼ਚਯਿੁ ਤਸਾਿਾਧਗੱਦੁ ਸਯਹੁਵ੍ 
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ਏਯਿੁਧਣਯਵ੍ ਯ ਿੁਂਗਵੁ੍ਗੇ ਏਧੱਯਹੁਦ ਸੁਖਦਾੁਃਖ ੩-੨੮ 
 
ਵ੍ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ੇਗਧਲ਼ਂਦ ਿਿਿ ਪ੍ਰ 
ਮ ਸ਼ਗੈਸੁਵ੍ ਿਟਪ੍ੁਿੁਸ਼ਿੋਯ 
ਦ ਸ਼ਦੂਿਿੁ ਯ ਕਦ ਲ਼ੁ ਬਹੁਿੂਪ੍ਮਾਧਤਸਿਧਯ 
ਪ੍ ਧਸ਼ਸੁਵ੍ਿਵ੍ਿਵ੍ਿ ਮਿਦਧਭ 
ਯਾਸ਼ੇਗਲ਼ ਪ੍ੂਿੈਸੁਤਸਿੁਧਦਿ 
ਪ੍ ਧਸ਼ਸੁਵ੍ ਪ੍ੂਤਸਾਤ੍ਪਮ ਪ੍ੂੜ੍ਣਾਿਂਦ ਿੰਯਾਿਮਯ ੩-੨੯ 
 
ਅਿਮ ਮਾਿਵ੍ਿੋੜਵ ਮਂਤਸਰੌ 
ਸ਼ਿਗਲ਼ਿੁ ਤਸਾਿਧਿਤਸੁ ਪ੍ਾਵ੍ਕ 
ਉਦਕਗਲ਼ ਸਂਬਂਿਧਵੱ੍ਯਦੇ ਇੱਪ੍ਿਦਿ ਲ਼ਗ ੇ
ਪ੍ਦੁਮਿਾਂਡ ਦਿਿੁ ਸੜਵਿ 
ਹ੍ੜੜ੍ ਇਦਯਦ ਲ਼ਧਗਿੇ ਕਾਯਗੁਣ 
ਕੜ੍ਮਦ ਕਯੁਸ਼ ਸਂਬਿਂਵ੍ਾਗੁਵ੍ੁਿੇ ਧਿਿਂਿਿਗੇ ੩-੩੦ 
 
ਓਂਦੁ ਗੁਣਦ ਲ਼ਗਿਂਤਸ ਗੁਣਗਲ਼ੁ 
ਓਂਦੁ ਿੂਪ੍ਦ ਧਲ਼ਹਵ੍ੁ ਯ ਕਗ 
ਲ਼ਦਦੁ ਿੂਪ੍ਧਦ ਿਧਿਧਸ ਤਸਦਗਤਸ ਪ੍ਿਾੜਥਦ ਲ਼ਹ ਿਗੇ 
ਬਾਂਦਲ਼ਦਵ੍ ਧਯੱਦ ੁਬਹੁ ਪ੍ੇਸ 
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ਧਿਂਦ ਕਿੇਸੁਤਸ ਪ੍ੂੜ੍ਣਿੰਯਾਿਾ 
ਿਂਦਮਯ ਪ੍ਧਿਪ੍ਧਿ ਧਵ੍ਹਾਿਵ੍ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਸੁਵ੍ ੩-੩੧ 
 
ਏਯੱਿ ਲ਼ੁ ਤਸਾਧਿੋੱਪ੍ ਤੰਸਿੋਲ਼ 
ਗੇੋੱਯਿਿੁ ਿਧਿਧਸਹਿੁ ਅਪ੍ਰਧਤਸ 
ਮੱਯ ਮਨ੍ਮਥ ਿਿਕ ਿਗਦਾਦਯਂਤਸ ਮਿਯਗਲ਼ 
ਬੱਯ ਬਹੁਗੁਣਭਧਿਤਸ ਦਾਿਵ੍ 
ਦੱਯਣ ਿਗੰਿਾਥਧਵ੍ਠੱਯ 
ਸ ੋੱਯਯਾਧਯਧਸ ਸਤਂਭਧਦਦਂਧਯ ਬਂਦ 
ਭਕੁਤਸਧਿਗੇ ੩-੩੨ 
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