
ਦੱਤ ਸ੍ਵਾਤਂਤ੍ਯ ਸ੍ਂਧਿ 
 
ਹਧਿਕਥਾਮ੍ੜੁਇਤਸ੍ਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ 
ਕਿੁਣਧਦਂਦਾਪਧਿਤੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ ਭਗਵਦ੍ਭਕਤਧਿਦਿਾਦਿਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵੁਦੁ 
 
ਕਾਿੁਧਣਕ ਹਧਿ ਤੰਿੋਧਲ਼ੱਪਾ 
ਪਾਿ ਸ੍ਵਾਤਂਤ੍ਯ ਗੁਣਧਦ 
ਿਾਿੂਿੁ ਤੇਗੇਦੁ ਸ੍ਪਾਦ ਆਿੋਂਦਧਿਕ ਅਿਵੱਤੁ 
ਿਾਧਿਧਗੱਤ ਧਦਵ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਧਿਕ 
ਿੂਿੁ ਪਾਦਤ੍ਯਵ ਤੰਿ ਸ਼ 
ਿੀਿਦੋਲ਼ਗੀਪਧਿ ਧਵਭਾਗਵ ਮਾਧਡ ਧਤ੍ਪਦਾਹਵ  ੦੧ 
 
ਸ੍ਤਯਲੋਕਾਧਿਪਿੋਲ਼ਗੇ ਐ 
ਵੱਤੇਿਡੁ ਪਵਮਾਿਿੋਲ਼ੁ ਿਾ 
ਲਵ ੱਤੁ ਮਲੇੇਂਟਧਿਕ ਧਸ਼ਵਿੋਲ਼ਧਗੱਟਧਿੱਪੱਤੁ 
ਧ ੱਤਜੇਂਦ੍ਿੋਲ਼ੈਦਧਿਕ ਦਸ਼ 
ਤੱਤਵਮਾਧਿਗਲ਼ੇਧਿਪ ਸ੍ੁਿਿੋਲ਼ੁ 
ਹੱਤੁ ਈਿੈਦਧਿਲ਼ਜੀਵਿੋਧਲ਼ੱਟ ਧਿਿਵਦਯ ੦੨ 
 
ਕਧਲਮੋਦਲੁਗੋਂਡਧਿਲ਼ ਦਾਿਵ 

1

www.yo
us

igm
a.c

om



ਿੋਲ਼ਗੇ ਿਾਲਵ ੱਤੈਦੁ ਈ ਪਧਿ 
ਧਤਧਲ਼ਦੁਪਾਸ੍ਿੇ ਮਾਡੁ ਮਿੇਯਦੇ ਪਿਮ ਭਕੁਧਤਯਧਲ 
ਇਲ਼ੇਯੋਲ਼ਗੇ ਸ੍ਂ ਧਿਸ੍ੁ ਲਕੁਮੀ 
ਧਿਲਯਿਾਲ਼ਾਲ਼ੇਂਦੁ ਸ੍ੜਵ 
ਸ੍ਥਲ਼ਗਲ਼ਧਲ ਸ੍ਂਤੈਸ੍ੁਧਤੱਪਿੁ ਗੇਲ਼ੇਯਿਂਦਦਧਲ ੦੩ 
 
ਅਵਧਿਪ ਸ੍ਵਾਧਮਤਵ  ਿੜ੍ਮਵ 
ਸ੍ਵਵਸ਼ਮਾਤਯਧਿਧਗੱਤੁ ਤਾ ਮ 
ੱੱਤਵਿ ਮੁਿਦਧਲ ਿਾਜਕਾੜਯਵ ਮਾਧਡਸ੍ੁਵ ਤੇਿਧਦ 
ਕਧਵਧਭਿੀਧਡਤ ਤੰਿ ਕਲ਼ੇਗਲ਼ 
ਧਦਧਵਜ ਦਾਿਵ ਮਾਿਵਿੋਧਲ਼ 
ੱੱਟਧਵਿਤ ਗੁਣਤ੍ਯਜ ਕੜ੍ਮਵ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਸ੍ੁਵ ੦੪ 
 
ਪੁਣਯਪਾਪਗਲ਼ੀਤੇਿਧਦ ਕਾ 
ਿੁਣਯਸ੍ਾਗਿ ਦੇਵਦਾਿਵ 
ਮਾਿਵਿੋਧਲ਼ੱਟਵਿ ਫਲ ਵਯਤਯਾਸ੍ਵਿੇ ਮਾਧਡ 
ਬੰਿਬਧਡਸ੍ੁਵ ਭਧਕਤਹੀਿਿ 
ਸ੍ੰਿੁਤਸ੍ੁਕੜ੍ਮ ਗਲ਼ ਤੇਗੇਦੁ 
ਪ੍ਪੰਿਧਿਗੇ ਕੋੱਟਵਿ ਸ੍ੁਿਬਧਡਸ੍ੁਵਿੁ ਸ੍ੁਭੁਜਾਵਹ  ੦੫ 
 
ਮਾਧਣਕਵ ਕੋਂਡਂਗਧਡਯੋਲ਼ਧਜ 
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ਵਾਿ ਕੋੱਤਾਪੁਿੁਸ਼ਿ ਸ੍ਮਾ 
ਿਾਿ ਮਾਡੁਵ ਤੇਿਧਦ ਦੈਤਯਿੁ ਧਿਤਯਦਧਲ ਮਾਲ਼੍ਪ 
ਦਾਿ ਯਜ੍ਝ੍ਨਾਧਦਗਲ਼ ਫਲ ਯਜ 
ਮਾਿ ਤਾਿਪਹਧਿਧਸ੍ ਅਸ੍ਮੀ- 
 ੀਿ ਸ੍ੁਿਗਲ਼ ਕੋੱਟੁ ਅਸ੍ੁਿਿ ਮੱਤਿਿੁ ਮਾਲ਼੍ਪ ੦੬ 
 
ਏਣਲਾਂ ਿਿਮਲਧਕਿਣ ਕ੍ਰਮੇਣ ਵ੍ੜੁਧ੍ਧਿਯਿੈਧਿ ਲੋਗਿ 
ਕਾਣਗੋਡਧਦਹ ਕੱਤਲੇਯ ਭਂਧਗਸ੍ੁਵ ਤੇਿਦਂਤੇ 
ਵੈਿਤੇਯਾਂਸ੍ਗਿ ਮੂਧੜਤ 
ਿਯਾਿਵੁੱਲ਼ ਮਹਾਤ੍ਮਧਿਗੇ ਸ੍ੁਜ੍ਝ ਨ੍ਯਾਿਭਕਥਯਾਧਿਗਲ਼ੁ 
ਵਧੜਿਧਸ੍ ਸ੍ੁਿਵ ਕੋਡੁਧਤਹਵੁ ੦੭ 
 
ਦੱਤ ਸ੍ਵਾਤਂਤ੍ਯ ਸ੍ਂਧਿ 
ਜਿਪਿਧਿਕੇਯ  ੋਿ ਪਗਲੋਲ਼ੁ 
ਿਿਵ ਕੱਦੋਯੀਵਯਲਵਿ 
ਵਗੁਣਗਲ਼ੇਧਣਸ੍ਦੇ ਪੋਿੇਵ ਕੋਡਧਦਿੇ ਧਸ਼ਇਸ੍ੁਵ ਤੇਿਧਦ 
ਅਿੁਧ ਤੋਧ ਤਕੜ੍ਮ ਕ੍ੜੁਸ਼ਣਾ 
ੜ੍ਪਣਵੇਿਲੁ ਕੈਗੋਂਡੁ ਤੰਿਿ 
ਮਿੇਯੋਧਲ਼ੱਟਿਂਦਪਧਡਸ੍ੁਵ ਮਾਿਵਾਿਤਿ ੦੮ 
 
ਅੰਿਦੰਿਾਦੰਿ ਿਾਮਕ 
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ਮੁੰਿ ਪੇਲ਼ਦ ਪ੍ਕਾਿ ਜੀਵਿੋ 
ਲ਼ੰਿਿੂਪ ਪ੍ਵੇਸ਼ਗੈਦਵਿਵਿ ਵਯਾਪਾਿ 
ਬੰਿਬਡਦਲੇ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਧਸ੍ 
ਿਿਯਧਿਵਿਹਦੁੇਂਦੇਧਿਧਸ੍ ਤੈ੍ 
ਗੁਣਯਵਧੜਿਤ ਤੱਤਦਾਹਵਯਿਾਧਗ ਕਿੇਸ੍ੁਵਿੁ ੦੯ 
 
ਸ੍ਧਲਲ ਧਬਂਦੁ ਪਯੋਧਬਿਯੋਲ਼ੁ ਬੀ 
ਲ਼ਲੁ ਧਵਕਾਿਵਿੈਦਬੱਲੁਦੇ 
ਜਲਵੁ ਤਦੂਪਵਿੇ ਐਦੁਵੁਦੇੱਲ ਕਾਲਦਧਲ 
ਕਧਲਮਲਾਪਹਿਧੜਿਸ੍ੁਵ ਸ੍ 
ਤੁਲਜਿ ਕੁਕੜ੍ਮਗਲ਼ੁ ਤਾ ਧਿ 
ਸ਼ਕਲੁਸ਼ਕੜ੍ਮਗਲ਼ਾਧਗ ਪੁਿੁਸ਼ਾੜਥਗਲ਼ ਕੋਡੁਧਤਹਵੁ ੧੦ 
 
ਮੋਗਦੋਲ਼ਗੇ ਮੋਗਧਵੱਟੁ ਮੁੱਧਦਧਸ੍ 
ਮਗੁਧਵਧਿਂ ਧਬਧਗਦੱਧਪ ਸ੍ਨੇਹਧਦ 
ਤੇਗੇਦੁ ਤੰਿ ਸ੍ਥਿਗਲ਼ੁਧਣਸ੍ੁਵ ਜਿਧਿਯਦਂਦਧਲ 
ਅਗਧਣਤਾਤ੍ਮਿੁ ਤੰਿ ਪਾਦਾ 
ਬਿਗਲ਼ ਿੇਧਿਪ ਭਕਤਜਿਧਿਗੇ 
ਪ੍ਘਟਕਿੁ ਤਾਿਾਧਗ ਸ੍ੌਿਯਗਲ਼ੀਵ ਸ੍ੜਵਤ੍ ੧੧ 
 
ਤੋਧਟਗਿੁ ਭੂਧਮਯੋਲ਼ੁ ਬੀਜਵ 
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ਿਾਟਬੇਕੇਂਦੇਿੁਤ ਧਹਤਦਧਲ 
ਮੋਟੇਧਯਂ ਿੀਿੇੱਧਤ ਸ੍ਧਸ੍ਗਲ਼ ਸ੍ਂਤੈਸ੍ੁਵਂਤੇ 
ਪਾਟੁ ਬਡਦਲੇ ਜਗਧਦ ਜੀਵਿ 
ਘੋਟਕਾਸ੍ਯਿੁ ਸ੍ੜੁਧਜਧਸ੍ ਯੋਗਯਤੇ 
ਦਾਟਗੋਡਦਲੇ ਸ੍ਲੁਹਧੁਤੱਪਿੁ ਸ੍ੜਵਕਾਲਦਧਲ ੧੨ 
 
ਭੂਧਮਯੋਲ਼ੁ ਜਲਧਵਿੇ ਥ੍ੜੁਸ਼ਾੜਥਿੁ 
ਤਾ ਮਿੇਦੁ ਮੋਗਵੇੱਧਤ ਏਣਦੇਸ੍ੇ 
ਵਯੋਮਮਂਡਲਦੋਲ਼ਗੇ ਕਾਣਦੇ ਧਮਡੁਕੁਵਂਦਦਧਲ 
ਸ਼੍ੀਮਿੋਿਮ ਸ੍ੜਵਂਤ 
ੜਯਾਧਮਯਾਧਗਿੇ ਧਤਧਲ਼ਯਦਿੁਧਦਿ 
ਭ੍ਾਮਕਿੁ ਭਧਜਸ੍ੁਵਿੁ ਭਕੁਧਤਯਲਿਯਦੇਵਤੇਯ ੧੩ 
 
ਮੁਿਯਫਲ ਵੈਕੁਂਠ ਮੁਿਯਾ 
ਮੁਿਯਫਲ ਮਹਿਾਧਦਲੋਕਾ 
ਮੁਿਯਫਲ ਵੈਸ਼ਧਯਕਵੇਂਦਧਿਦਧਤਭਕੁਧਤਧਯਂਦ 
ਿੱਕਸ੍ਾਧਿਯ ਭਧਜਸ੍ੁਤਲੇ ਧਿ 
ੜਦੁਃਿਿਾਗੁ ਧਿਿਂਤਿਧਦ ਮੋਿੇ 
ਪੋੱਕਵਿ ਧਬਡ ਭਕਤਵਤ੍ਸ੍ਲ ਭਾਿਤੀਸ਼ ਧਪਤ ੧੪ 
 
ਵਯਾਧਿਧਯਂ ਪੀਧਡਤ ਧਸ਼ਸ਼ੁਧਵਗੇ ਗੁ 

5

www.yo
us

igm
a.c

om



ਡੋਦਕਵ ਿੇਿੇਦੁਦਕੇ ਓਉ 
ਸ਼ਿਤੇਦੁ ਕੁਧਡਸ੍ੁਵ ਤਾਧਯਯੋਪਾਧਦਯਧਲ ਸ੍ੜਵਜ੍ਝ ਨ੍ਯ 
ਬਾਦਿਾਯਣ ਭਕਤਜਿਕੇ ਪ੍ 
ਸ੍ਾਦਿੂਪਕਿਾਧਗ ਭਾਗਵ 
ਤਾਧਦਯਧਲ ਪੇਧਲ਼ਦਿੁ ਿੜ੍ਮਾੜਥਗਲ਼ੇ ਫਲਵੇਂਦੁ ੧੫ 
 
ਦੂਿਦੱਧਲਹ ਪੜਵਤ ਘਿਾ 
ਕਾਿ ਤੋੜ੍ਪੁਦੁ ਿੋਲ਼੍ਪ ਜਿਧਿਗੇ 
ਸ੍ਾਿੇਗੇੱਯਲੁ ਸ੍ੜ੍ਪਵਯਾਘਗ੍ਧਲ਼ਂਦ ਭਯਧਵਹਦੁੁ 
ਗੋਿਤਿ ਸ੍ਂਸ੍ਾਿ ਸ੍ੌਿਯਾ 
ਸ੍ਾਿਤਿਵੇਂਦਧਿਤੁ  ਧਿਤਯ ਿ 
ਮਾਿਮਣਿਾਿਾਧਿਸ੍ੁਵਿਦਧਿਂਦ ਬੱਲਵਿੁ ੧੬ 
 
ਕੇਸ੍ਿਘਟਗਲ਼ ਮਾਧਡ ਬੇਧਸ੍ਗੇ 
ਧਬਧਸ੍ਲੋਧਲ਼ੱਟੋਣਧਗਧਸ੍ਦਿਦੁ ਘਿ 
ਿਸ੍ਵ ਤੁਂਬਲੁਬਹਦੇੁ ਸ੍ੜਵਸ੍ਵਤਂਤ੍ ਤਾਿੇਂ ਬ 
ਪਸ਼ੁ ਪਿਿਿੇਿੇਿੁ ਮਾਲ਼੍ਪਾ 
ਿਸ਼ਿ ਦਾਿ ਸ੍ਨਾਿਕੜ੍ਮਗ 
ਲ਼ੋਸ੍ਧਿ ਪੋਪੁਵੁ ਬਧਿਦੇ ਦੇਹਾਯਾਸ੍ਵਿੇ ਕੋੱਟੁ. ੧੭ 
 
ਏਿਦੁ ਿੀਕ੍ਸ਼ੇਗਧਲ਼ਹਵੁ ਭਾੁਃਯਾਮਥਿਵੇਧਿਪ ਿਾਮਿਧਲ ਬੁਿਧਿਮ 
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ਿਧਿਥੁ ਿੀਕ੍ਧਸ਼ਥਿਾਗੁ ਿੀੜ੍ਘਿਵੇਸ਼ਗਲ਼ ਧਬੱਤੁ 
ਹਧਿਯੇ ਸ੍ੜਵੋਥਥੰਮ ਕ੍ਸ਼ਿਾਕ੍ਸ਼ਿ ਪੁਿੁਸ਼ਪੂਧਜਥਪਾਿ 
ਜਨ੍ਮਾਿਯਿਧਵਦੂਿ ਸ੍ੁਿਾਥ੍ਮ ਸ੍ੜਵਗਿੇਮੁ ਸ੍ਮਧਿਸ੍ੁਧਥਿੁ ੧੮ 
 
ਹਯੇਵਸ੍ੁਗਧਲ਼ੱਲ ਉਪਾ 
ਦੇਯਵਸ੍ੁਗਧਲ਼ੱਲ ਿਯਾਯਾ 
ਿਯਾਯ ਿੜ੍ਮਗਧਲ਼ੱਲ ਦਵ ੇਸ਼ਾਸ੍ੂਯੇ ਮੋਦਧਲੱਲ 
ਤਾਧਯਤਂਦੇਗਧਲ਼ੱਲ ਕਮਲਦ 
ਲ਼ਾਯਤਾਅਗੇਿਲੁ ਈਸ੍ੁਵ 
ਕਾਧਯਯਂਦਧਦ ਮੁਣੁਗਗੋਡਦੇ ਭਵਾਧਬਿ ਦਾਧਟਸ੍ੁਵ ੧੯ 
 
ਮਂਦਿਾਦਿੁ ਸ੍ਧਿਯੇ ਗੋਪੀ 
 ਂਦਿ ਸ਼੍ੀਮੁਦੇ੍ਗਲ਼ ਿਲ 
ਧਵਂਦੇ ਿਧਿਸ੍ੁਤ ਸ਼੍ੀਤੁਲਧਸ੍ਪਦ੍ਮਾਅਸ੍ਿਗਲ਼ਿੁ 
ਕਂਿਿਦ ਮਿਯਦਧਲ ਿਧਿਧਸ੍ ਮੁ 
ਕੁਂਦ ਸ਼੍ੀਭੂਿਮਣ ਧਤ੍ਜਗ 
ਦਵ ਂਦਯ ਸ੍ੜਵਸ੍ਵਾਧਮ ਮਮਕੁਲਦੈਵਵੇਿੇ ਪੋਿੇਵ ੨੦ 
 
ਪ੍ਾਯਿਿਮਦਧਦਂਦ ਜਿਧਿਗੇ 
ਿਾਯਕ ਪ੍ਭੁਵੇਂਬ ਪੂੜਵਧਦ 
ਤਾਧਯ ਪੋੱਟੇਯੋਧਲ਼ਿਲੁ ਪ੍ਭੁਵੇਂਦੇਕੇ ਕਿੇਯਿੇਲੈ 
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ਕਾਯ ਧਿੰਿਿੁ ਧਬੱਟੁ ਪੋਗਲੁ 
ਿਾਯ ਿੀਿੇਂ ਬੁਵ ਪ੍ਭੁਤਵ  ਪ 
ਲਾਯਿਵਿੈਧਦਤੁ ਸ੍ਮੀਪਦਧਲੱਦਿਦੁ ਤੋਿੁ ੨੧ 
 
ਵਾਸ੍ੁਦੇਵੈਕਪ੍ਕਾਿਧਦ 
ਈਸ਼ਿੇਧਿਸ੍ੁਵ ਬਹ੍੍ਮਿੁਦ੍ ਸ਼ 
 ੀਸ਼ ਮੋਦਲਾਦਮਿਿੇੱਲਿੁ ਦਾਸ੍ਿੇਧਿਸ੍ੁਵਿੁ 
ਈ ਸ੍ੁਮਾੜਗਵ ਧਬੱਟੁ ਸ੍ੋਹਮੁ 
ਪਾਸ੍ਿੇਯ ਗੈਵ ਿਿ ਦੇਹਜ 
ਦੈਧਸ਼ਕ ਕਲੇਸ਼ਗਲ਼ੁ ਬਿਲਵਿੇਕੇ ਧਬਧਡਧਸ੍ਕੋਲ਼ ੨੨ 
 
ਆ ਪਿਬਹ੍੍ਮਿਧਲ ਧਤ੍ਜਗ 
ਦਵਯਾਪਕਤਵ  ਧਿਯਾਮਕਤਵ  
ਸ੍ਥਾਪਕਤਵ  ਵਸ਼ਤਵ  ਈਸ਼ਤਵ ਾਧਦ ਗੁਣਗਧਲ਼ਗੇ 
ਲੋਪਧਵੱਲੈਕ ਪ੍ਕਾਿ ਸ੍ਵ 
ਿੂਪਵੇਧਿਪੁਵੁ ਸ੍ੜਵਕਾਲਧਦ 
ਪੋਪੁਵੱਲਵੁ ਜੀਵਧਿਗੇ ਦਾਸ੍ਤਵ ਦੋਪਾਧਦ... ੨੩ 
 
ਧਿਤਯਿੂਤਿ ਧਿਧੜਵਕਾਿ ਸ੍ੁੁਃੜੁਥਥਮ 
ਪ੍ਣਵਸ੍ਥ ਵੜਣੋ 
ਤ੍ਪੱਧਤਕਾਿਣ ਵਾਿਗਮਿੋਮਯ ਸ੍ਾਮਗਾਿਿਤ 
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ਦੱਤ ਕਧਪਲ ਹਯਾਸ੍ਯ ਿੂਪਧਦ 
ਪ੍ੜੁਠ ਪ੍ੜੁਠਗਿੀਵਿੋਲ਼ਧਗਿੁ ਪ੍ਵਧੜਤਸ੍ੁਵਿਵਿਵਿ ਯੋਗਯਤੇ 
ਕੜ੍ਮਵਿੁਸ੍ਧਿਧਸ੍ ੨੪ 
 
ਸ਼ੁਧਥਗਲ਼ਾਥਿ ਮਾਥੁ ਧਵਮਲਸ੍ਮ੍ੜੁਧਥਗਲ਼ਾਥਿ ਧਸ਼ਕ੍ਸ਼ੇ 
ਜੀਵ ਪ੍ਥਧਥਪ੍ਕ੍ੜੁਧਥਗਲ਼ੇਿਦੁ ਪ੍ਧਥਮੇਗਲ਼ੇਧਿਧਸ੍ਕੋਲ਼ੁਧਥਹਵੁ 
ਇਥਿ ਕੜ੍ਮਗਲ਼ੇੱਲ ਲਕ੍ਸ਼ੁਮੀਪਧਥਗੇ ਪੂਧਜਗਲ਼ੇਮੁ ਸ੍ਮਧਿਸ੍ੁਥ 
 ਤੁਿਧਵਿ ਪੁਿੁਸ਼ਾੜਠਗਲ਼ ਬੇਦਧਿਿੁ ਸ੍ਵਪਨਿਧਲ ੨੫ 
 
ਭੂਥਲ਼ਾਧਿਪਿਾਜ੍ਝ ਨ੍ਯਿਾਿਕ ਿੂਥਧਿਗੇ ਸ੍ੇਵਾਿੁਸ੍ਾਿਧਦ 
ਵੇਤਿਵ ਕੋੱਟਵਿ ਸ੍ਂਤੋਧਸ਼ਸ੍ੁਵ ਤੇਿਿਂਤੇ 
ਮਾਤਧਿਸ਼ਵਧਪ੍ਯਿੁ ਪਿਮ 
ਪ੍ੀਧਤਪੁੜਵਕ ਸ੍ਦੁਣਂਗਲ਼ 
ਗਾਯਕਿ ਸ੍ਂਤੋਸ਼ਪਧਡਸ੍ੁਵਧਿਹਪਿਂਗਲ਼ਧਲ  ੨੬ 
 
ਦੀਪ ਧਦਵਦਧਲ ਕਂਡਿਾਦਡੇ 
ਲੋਪਗੈਸ੍ੁਵਿਾਅਣ ਹਧਿ ਸ੍ 
ਮੀਪਦੱਧਲਿੇ ਿਂਦਿਾਮ ਸ੍ੁਿਂਦਵੇਧਿਸ੍ੁਵੁਵੁ 
ਔਪ ਾਧਿਕਵੱਲ ਸ੍ੁਜਿਿ 
ਪਾਪਕੜ੍ਮਵੁ ਪੁਣਯਵਧਿਪੁਦੁ 
ਪਾਧਪਗਲ਼ ਸ੍ਤ੍ਪੁਣਯਕੜ੍ਮਵੁ ਪਾਪਵੇਧਿਸ੍ੁਵਦੁ. ੨੭ 
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ਿਿਵ ਸ੍ਂਪਾਧਦਸ੍ੁਵ ਪ੍ਦਾ 
ਵਧਣਕਿਂਦਧਦ ਕੋਧਵਦਿ ਮਿੇ 
ਮਿੇਗਲ਼ਧਲ ਸ੍ਂ ਧਿਸ੍ੁ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਸ਼੍ਵਣਗੋਸ੍ੁਗਧਦ 
ਮਿਿਗੈਦੁਪਦੇਧਸ਼ਸ੍ੁਤ ਦੁ 
ੜਿਿਿ ਕੂਡਾਡਧਦਿੁ ਸ੍ਵਪਨਧਦ 
ਪ੍ਣਤਕਾਮਦ ਕੋਡੁਵ ਸ੍ੌਿਯਗਧਲ਼ਹਪਿਗਂਲ਼ਧਦ ੨੮ 
 
ਕਾਿਕ ਧਕ੍ਰਯ ਦ੍ਵਯ ਧਵਭ੍ਮ 
ਮੂਿੁਧਵਿ ਜੀਵਧਿਗੇ ਬਹ ੁਸ੍ ਂ
ਸ੍ਾਿਧਕਵੁ ਕਾਿਣਵੇਧਿਸ੍ੁਵੁਵੁ ਏੱਲ ਕਾਲਦਧਲ 
ਦੂਿ ਓਧਡਧਸ੍ ਭ੍ਾਮਕਤ੍ਯ 
ਮਾਧਿਗੋਲ਼ਗਾਗਦਲੇ ਸ੍ੜਵਾ 
ਿਾਿਕਿ ਧ ਂਧਤਸ੍ੁਤਧਲਿੁ ਸ੍ੜਵਤ੍ ਮਿੇਯਦਲੇ. ੨੯ 
 
ਕਿਣਕੜ੍ਮਵ ਮਾਧਡਦਿੇ ਧਵ 
ਸ੍ਮਿਣੇ ਕਾਲਧਦ ਮਾਤੁਗਧਲ਼ਗੁ 
ੱੱਤਿਵ ਕੋਡਦੇ ਸ੍ੁੰਮਧਿੱਪਿੁ ਜਾਗਿਾਵਸ੍ਥੇ 
ਕਿੁਧਣਸ੍ਲੁ ਵਯਾਪਾਿ ਮਾਡੁਵ 
ਬਿਲੁ ਿਾਲਕਵਸ੍ਥੇਗਲ਼ੁ ਪਧਿ 
ਹਧਿਸ੍ਕੋਲ਼ਿੇਤਕੇ ਸ੍ਵਤਂਤ੍ਿੁ ਤਾਿੇਯੇਂਬੁਵਿੁ ੩੦ 
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ਯੁਧਕਤ ਮਾਤੁਗਲ਼ੱਲ ਸ਼ੁਧਤਸ੍ਮ੍ੜ੍ ਇ 
ਤਯੁਕਤ ਮਾਤੁਗਧਲ਼ਵੁ ਧਵ ਾਧਿਸ੍ ੇ
ਮੁਧਕਤਧਗਵੁ ਸ੍ੋਪਾਿਵਧੇਿਸ੍ੁਵੁਧਵ ਪ੍ਧਤ ਪ੍ਧਤ ਪਦਵੁ 
ਭਧਕਤ ਪੂੜਵਕ ਪਧਠਸ੍ੁਵਵਧਿਗੇ 
ਵਯਧਕਤ ਕੋਡੁਵ ਸ੍ਵਿੂਪ ਸ੍ੁਿ ਪ੍ਧਵ 
ਧਵਕਤਿਿੇ ਮਾਡੁਵਿੁ ਭਵਭਯਧਦਂਦ ਬਹ ੁਿੂਪ ੩੧ 
 
ਸ਼੍ੀਧਵਧਿਿ ਧਵਪਾਧਹਪੇਸ਼ ਸ੍ ੀਵਿਾਥ੍ਮਭਵਾੜਕਸ਼ਧਸ਼ 
ਧਿਗਿੇਵੜੁਧਸ਼ਗਮ੍ਿੜਵਧਕੰਿਿਧਸ੍ਧ੍ਿ ਸ੍ਾਿਯਗਣਾ 
ਸ੍ੇਧਵਥਪਿਾਮ੍ਭਜੋ ਥਵਥ੍ਪਾਿਾਵਲਮ੍ਧਬਗਲ਼ਾਿ ਭਕੁਥਿ 
ਕਾਵ ਕਿੁਣਾਸ੍ਾਮਿ੍ ਲਕ੍੍ਮੀਹ੍ੜੁਿਕਾਮੁਿ  ਮਿ੍ ੩੨ 
 
ਆਿ₹ਹਵਗਥਾਕ੍ਸ਼ਭਾਸ਼ਾਭਿੇਧਿਮਿਧਲ ਕਿੇਯਲਿਿੁ 
ਧਿਸ਼ੇਿਗੈਿਵਲੋਧਕਸ੍ਿੇ ਧਬਦੁਵਿੇ ਧਵਵੇਧਕਗਲ਼ੁ 
ਮਾਿਵਿੁ ਗੁਣ ਪੇਲ਼ਵ  ਪ੍ਾਕ੍ੜੁਥ ਵਾਿਿੇਯੁ ਸ੍ਧਿ ਕੇਧਲ਼ 
ਪਿਮਾਹਲਾਿਪਦਧਿੱਪਿੇ ਧਿਿਮਥਿ ਬੱਲ ਕੋਧਵਿਿੁ ੩੩ 
 
ਭਾਸ੍ਕਿਿ ਮਮਦਲਵ ਕਮਦ ਿਮਸ੍ਕਧਿਧਸ੍ ਮੋਧਿਸ੍ਿੇ ਦਵ ੇਸ਼ਧਿ 
ਥਸ੍ਕਿਿੁ ਧਿਧਮਿਸ੍ਲੁ ਕੁਮਿਹਿੁੇ ਧਿਵਾਕਿਗੇ 
ਸ੍ਮ੍ਸ੍ਕੜੁਥਧਵਿੱਲੇਮ ੁਕੁਹਕ ਧਥਿਸ੍ਕਧਿਸ੍ਲੇਿਹਿੁੁ ਭਧਕਥ 
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ਪੁਿਸ੍ਕਿਧਿ ਕੇਲ਼ਵ ਧਿਗੇ ਓਧਲਵਿੁ ਪੁਸ਼ਕਿਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਿਾ ੩੪ 
 
ਪਧਥਥਿ ਕਪਾਲਿਲ਼ੁੋ ਭਾਧਗਿਧਠਯ ਜਲਧਵਿੇ ਪੇਯਵੇਧਿਪੁਿੇ 
ਇਥਿ ਕਧਵਧਿੜ੍ਧਮਥ ਕੁਕਾਵਯਾ ਸ਼੍ਾਵਯ ਬੁਿਧਿਮਿ 
ਕ੍ੜੁਧਥਪਧਥ ਕਠਾਧਿਵਥਵੇਧਿਪ ਪ੍ਾਕ੍ੜੁਥਵੇ ਥਾ ਸ੍ਮ੍ਸ੍ਕੜੁਥਵੇਧਿਧਸ੍ 
ਸ੍ਿਗਧਥਯਿੀਵੁਿੁ ਭਧਕਥਪੁੜਵਕ ਕੇਧਲ ਪੇਲ਼ਵ ਧਿਗੇ ੩੫ 
 
ਵੇਿਸ਼ਾਸ੍ਥ੍ਸ੍ਯੁਧਕਥਗਮ੍ਠਗਲ਼ੋਧਿ ਕੇਲ਼ਿਵਿੱਲ 
ਸ੍ਮਥਥਸ੍ਾਿੁਗਲ਼ ਸ੍ਹਵਾਸ੍ ਸ੍ੱਲਾਪਗਲ਼ੁ ਮੋਿਧਲੱਲ 
ਮੋਿ ਥੀੜਠਾੜਯਿ ਮਥਾਿੁਗ ਿਾਿਵਿ ਕਿੁਣਿਧਲ 
ਪੇਲ਼ਿਿਮਾਿਵ ਜਗੰਿਾਠਧਵਟਲ ਧਥਧਲ਼ਧਸ੍ਿੁਿਿੋਲ਼ਗੇ ੩੬ 
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