
ਸ਼੍ਵਾਸ ਸਂਧਿ 
 
ਹਧਿਕਥਾਮ੍ੜੁਇਤਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ 
ਕਿੁਣਧਦਂਦਾਪਧਿਤੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ ਭਗਵਦ੍ਭਕਤਧਿਦਿਾਦਿਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵੁਦੁ 
 
ਭਾਿਤੀਸ਼੍ਿੁ ਘਧਲ਼ਗੇਯੋਲ਼ੁ ਮੁ 
ੰ ਿੂਿ ਅਿਵੱਤੁ ਧਸਿੁਜਪਗਲ਼ 
ਤਾ ਿਧਿਸੁਵਿੁ ਸੜਵਜੀਵਿੋਧਲ਼ੱਦੁ ਬੇਸਿਦੇ 
ਕਾਿੁਧਣਕਿਵਿਵਿ ਸਾਿਿ 
ਪੂਿੈਧਸ ਭੂ ਸਵੜਗ ਿਿਕਵ 
ਸੇਧਿਸੁਵ ਸੜਵਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯ ਸਕਲੇਸ਼੍ਟਪਰਦਾਯਕਿੁ ੦੧ 
 
ਤਾਧਸਗੋਂਭਿੈੂਿੁ ਸ਼੍ਵਾਸ ੋ
ੰੱਛ੍ਵ ਾਸਗਲ਼ ਿਡੇਸੁਤਧਲ ਿੇਤਿ 
ਿਾਧਸ਼੍ਯੋਲ਼ੁ ਹਗਧਲਿਲ਼ੁੁ ਜਾਗ੍ੜੁਥਿਾਧਗ ਧਿਤਯਦਧਲ 
ਈ ਸੁਮਿਸੋੱਤਂਸ ਲੇਸ਼੍ਾ 
ਯਾਸਧਵੱਲਦੇ ਪੋਧਸ਼੍ਸੁਤ ਮੂ 
ਲੇਸ਼੍ਿਂਧਘਰਸਿੋਜਮੂਲਦਧਲੱਪ ਕਾਧਣਸਦੇ ੦੨ 
 
ਅਧਿਵੁਦੋਂਦਯਾਮਦੋਲ਼ੁ ਸ਼੍ਵਾਸ 
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ਗਲ਼ੇਿਡੁਸਾਧਵਿਦੇਲ਼ੁਿੂਿਿੁ 
ਸ਼੍ਿਸਹਸਰਦ ਮੇਲੇ ਿਾਿੂਿਹਵੁ ਧਦਵ ਧਤਯਕੇ 
ਮਿਧਲ਼ ਯਾਮਤਰਯਕੇ ਵਸੁ ਸਾ 
ਧਵਿਦ ਮੇਲੂਿੇਧਣਕੇਯਧਲ ਹ 
ੰ ਿੇਿਡੁ ਤਾਧਸਗੇ ਹੱਤੁਸਾਧਵਿਦੇਂਟਿੁੂਿਹਵੁ ੦੩ 
 
ਓਂਦੁ ਧਦਿਦੋਲ਼ਗਧਿਲ ਇੱਪ 
ੰੱਤੋਂਦੁ ਸਾਧਵਿਦਾਿੁਿੂਿੁ  
ਮੁਕੁਂਦੁਿਾਜ੍ਝ੍ਨ੍ਧਦ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਧਸ ਲੋਕਗਲ਼ ਪੋਿੇਵ 
ਿੇਂ ਦੁ ਪਵਿਿ ਪੋਗਲ਼ੁਧਤਿੇ ਏਂ 
ਦੇਂਦੁ ਮਧਿਯਦੇ ਈ ਮਧਹਮੇ ਸ ਂ
ਕ੍ਰਂਦਿਾਦਯਧਿਗੁਂਟੇ ਿੋਡਲੁ ਸੜਵਕਾਲਦਧਲ ੦੪ 
 
ਮੂਿਲੁਅਦ ਮੇਲੇ ਧਵਸ਼ਂ੍ਧਤ 
ਈਿੇਿਡੁਸਾਧਵਿਵੁ ਪਅਕੇ 
ਆਿੁਲਅਦ ਮੇਲੇ ਿਾਲਵ ੱਤੇਂਟਸੁਾਧਵਿਵੁ 
ਮਾਿੁਤਿੁ ਮਾਸਕੇ ਜਧਪਧਸ ਸ ਂ
ਸਾਿ ਸਾਗਿਧਦਂਦ ਸੁਜਿਿ 
ਪਾਿੁਗਾਧਣਧਸ ਸਲਗੁਵਿੁ ਬਹਭੁਗੋਗਲ਼ ਧਿੱਤੁ ੦੫ 
 
ਏਿਡੁ ਧਤਂਗਧਲ਼ਗਹਵੁ ੜੁਥੁ 
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ਭੂਸੁਿਿੁ ਧਤਧਲ਼ਵਦੁ ਸ਼੍ਵਾਸਜਪ ਹ 
ੰ ਿੇਿਡੁਲਅਦਮੇਲੇ ਤੋਂਭੱਤਾਿੁ ਸਾਹਸਰ 
ਕਿੇਸੁਵਦੁ ਅਯਿਾਵਹਯਦਲਿੇ 
ਵਿੁਸ਼੍ ਮੁਵੱਤੇਂਟੁ ਲਓ 
ਪਧਿ ਧਤਧਲ਼ਵੁਦੇਂਭੱਤੇਂਟੁਸਹਸਰ ਕੋਧਵਦਿੁ ੦੬ 
 
ਵਿੁਸ਼੍ਧਕਿਧਿ ਮਧਡ ਜਪਂਗਲ਼ 
ਗੁਿੁਵੜਯ ਤਾ ਮਾਧਡਮਾਧਡਧਸ 
ਦੁਧਿਤਗਲ਼ ਪਧਿਹਧਿਸੁਵਿੁ ਧਿਂਧਤਸੁਵ ਸੱਜਿਿ 
ਸੁਿਧਵਿੋਧਿਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਿੇਲੇਧਸ 
ੰੱਦਿਧਵਦੂਿ ਤਮੋਧਿਕਾਧਿਗ 
ਧਲ਼ਿਵਧਿਤੁ ਸੋਹਮੁਪਾਸਿੇ ਮਾਲ਼੍ਪਿਵਿਂਤੇ ੦੭ 
 
ਇਧਿਤੁਪਾਸਿਿੇ ਸੜਵਜੀਵਿੋ 
ਲ਼ਧਿਲਦੇਵਿੁ ਮਾਡੁਧਤਿੇ ਧਿ ਂ
ਤਿੇਯ ਮਾਡਦੇ ਕਂਡ ਿੀਿੋਲ਼ੁ ਮੁਲ਼ੁਧਗ ਧਿਤਯਦਧਲ 
ਮਿੇਯੋਲ਼ਗੇ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਧਜਿਾਿਯ 
ਸਿਧਦ ਕੁਧਲ਼ਤੁ ਧਵਧਸ਼੍ਸ਼੍ਤ ਬਹ ੁਸ 
ੰੱਜਿਿੇਧਿਧਸ ਜਪਮਧਣਗਲ਼ੇਧਣਧਸਦਿੇਿੁ ਬੇਸਿਦੇ ੦੮ 
 
ਓਦਿੋਦਕ ਏਿਡੁ ਤੇਜਦੋ 
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ਲ਼ੈਦੁਵੁਵੁ ਲਯ ਤਦਧਭਮਾਧਿਗ 
ਲ਼ਾਦ ਧਸ਼੍ਵਪਵਿਿੁ ਿਮਾਿੀਿਤਵ  ਐਦੁਵਿੁ 
ਈ ਧਦਧਵਜਿੋਦਗੂਧਡ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੁ 
ਸੂਦਿਿ ਐਦੁਵਲ਼ੁ ਏਂਦਧਿ 
ਦਾਦਿਦਲ ਿੋਦਕਵ ਕੋਡੁਤੁਣੁਤ ਸੁਧਿਸੁਧਤਿੁ ੦੯ 
 
ਜਾਧਲਤੋੱਪਲਜਾਧਵਗਲ਼ੁ ਮੇ 
ੰੱਦਾਲਯਧਦ ਸਵੇੱਛ੍ਾਿੁਸਾਿਧਦ 
ਪਾਲ ਗਿੇਵਂਦਦਧਲ ਲਮੀਿਮਣ ਤ ਿਵਿ 
ਕੀਲ਼ੁਕੜ੍ਮਵ ਸਵੀਕਧਿਧਸ ਤ 
ੰ ਿਾਲਯਦੋਧਲ਼ੱਟਵਿ ਪੋਿੇਵ  
ਕ੍ੜੁਪਾਲ਼ੁ ਕਾਮਦ ਕੈਿਵਦਲ਼ਸ਼੍ਯਾਮ ਸ਼੍ਰੀਿਾਮ ੧੦ 
 
ਸ਼੍ਧਸ਼੍ ਧਦਵਾਕਿ ਪਾਵਕਿੋਧਲ਼ਹ 
ਅਧਸਤ ਧਸਤ ਲੋਧਹਤਗਲ਼ਧਲ ਧਸ਼੍ਵ 
ਸ਼੍ਵਸਿ ਭਾੜਗਧਵ ਮੂਵਿੋਲ਼ੁ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣ ੍ਹਯਵਦਿ 
ਵਸੁਧਿਪਾੜਦਿ ਧਥਰਵ੍ੜੁਥੁ ਏਧਿਧਸ 
ਵਸੁਮਧਤਯੋਲ਼ ਿੋਦਕਾਿਲ਼ 
ਪੇਸਧਿਧਿਂਦਧਲ ਸੜਵਜੀਵਿ ਸਲਹਵੁਿੁ ਕਿੁਧਣ ੧੧ 
 
ਦੀਪ ਕਿਦਧਲ ਧਪਧਡਦੁ ਕਾਣਦੇ 
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ਕੂਪਦੋਲ਼ੁ ਧਬੱਦਂਤੇ ਵੇਦ ਮ 
ਹਪੋਧਿਸ਼੍ਦੜਥਗਲ਼ ਧਿਤਯਧਦ ਪੇਲ਼ੁਵਵਿੇੱਲ 
ਸ਼੍ਰੀਪਵਿਮੁਿਧਵਿੁਤਿਮਲਸੁ 
ਿੂਪਗਲ਼ ਵਯਾਪਾਿ ਧਤਧਲ਼ਯਦੇ 
ਪਾਪਪੁਣਯਕੇ ਜੀਵਕੜ੍ਥੜੁਕੜ੍ਥੜੁ ਹਧਿਯੇਂਬ ੧੨ 
 
ਅਧਿਲਦੇਵਿੁ ਵਾਿਗਮਿੋਮਯ 
ਿੇਧਿਧਸ ਪਾਵਕ ਵਿੁਣ ਸਂਕ੍ਰ ਂ
ਦਿਮੁਿਾਦਯਿੋਧਲ਼ੱਦੁ ਭਗਵਦੂਪਗੁਣਗਲ਼ਿੁ 
ਿੇਿੇਿੇਿੇਦੁ ਉੱਿਧਿਸੁਤਧਲ ਿ 
ੰ ਮਿੁ ਸਦਾ ਸਂਤਧਯਸੁਵਿੁ ਸ 
ਨ੍ਮੁਧਿਗਣਾਿਾਧਿਤਪਦਾਂਬੁਜ ਗੋਜ ਸੁਿਿਾਜ. ੧੩ 
 
ਪਾਦਵੇਧਿਪੁਵੁ ਵਾਿਗਮਿੋਮਯ 
ਪਾਦਿੂਪਦਵਯਗਦੋਲ਼ੁ ਪਰ 
ਹਲਾਦ ਪੋਸ਼੍ਕ ਸਂਕਿੁਸ਼੍ਣਾਵਹਯਧਦ ਿੇਲੇਧਸੱਦੁ 
ਵੇਦਸ਼੍ਾਸਤਰ ਪੁਿਾਣਗਲ਼ ਸਂ 
ਵਾਦਿੂਪਧਦ ਮਿਿਗੈਵੁਤ 
ਮੋਦਮਯ ਸੁਿਧਵੱਤੁ ਸਲੁਹਵੁ ਸੜਵਸੱਜਿਿ ੧੪ 
 
ਗਂਿਵਹ ਦਸ਼੍ਧਦਸ਼੍ਗਲ਼ੋਲ਼ਗਿ 
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ਧਵਂਦ ਸੌਿਭ ਪਸਧਿਸੁਤ ਘਰਾ 
ਣੇਂਧਦਰਯਗਧਲ਼ਗੇ ਸੁਿਵਿੀਵੁਤ ਸਂਿਧਿਸੁਵਂਤੇ 
ਇਂਧਦਿੇਸ਼੍ਿ ਸੁਗੁਣਗਲ਼ ਦੈ 
ਿਂਧਦਿਧਦ ਤੁਧਤਸੁਤਿੁਮੋਧਦਸੁ 
ਤਂਿ ਬਧਿਿ ਸੁਮੂਕਿਂਧਤਿੁ ਮਂਦਜਿਿੋਡਿੇ ੧੫ 
 
ਸ਼੍ਰੀਿਮਣਿਿਮਿੇਯ ਪੂੜਵ 
ਦਵ ਾਿਦੱਧਲਹ ਸਮ੍ਨ੍ਯਸੂੜਯਗ 
ਭਾਿਤੀਪਧਤ ਪਰਾਣਿੋਲ਼ਧਗਹ ਲਕੁਧਮਿਾਿਯਣਿ 
ਸੇਧਿ ਮਿੁਜੋੱਤਮਿੁ ਸੜਵਸ਼੍ 
ਿੀਿਗਤ ਿਾਿਾਯਣਿ ਅਵ 
ਤਾਿਗੁਣਗਲ਼ ਤੁਧਤਸੁਤਧਲ ਮੋਧਦਪਿੁ ਮੁਧਕਤਯਧਲ ੧੬ 
 
ਪਰਣਵਪਰਧਤਪਾਦਯਿ ਪੁਿਦ ਦ 
ਇਣਕਵਾਟਦਧਲੱਪ ਸ਼੍ਧਸ਼੍ ਿੋ 
ਧਹਧਣਗਤ ਵਯਾਿਸਥ ਕ੍ੜੁਧਥਪਰਿਯੁਮ੍ ਿਪੂਵਿੁ 
ਗੁਣਗਲ਼ਿੁ ਸਂਤੁਧਤਸੁਤਧਲ ਧਪਥ੍ੜੁਗਣ  
ਗਦਾਿਿਿਧਤਧਵਮਲ ਪ 
ੰੱਟਣਦੋਲ਼ਗੇ ਸਵੇੱਛ੍ਾਿੁਸਾਿਧਦ ਸਂਿਧਿਸੁਧਤਹਿੁ ੧੭ 
 
ਅਧਮਤਧਵਕ੍ਰਮਿਾਲਯਦ ਪ 
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ਧਸ਼੍ਿਮਕਵਾਟਧਦ ਸਧਤਸਧਹਤ ਸਂ 
ਭਰਮਧਦ ਭਗਵਦੁਣਗਲ਼ਿੇ ਪੋਗਲ਼ੁਤਧਲ ਮੋਧਦਸੁਵ 
ਸੁਮਿਸਾਸਯਿੋਧਲ਼ੱਪ ਪਾਿਗ 
ਦਮਿ ਸਂਕਿੁਸ਼੍ਣਿ ਧਿਜਹ੍ੜੁ 
ਕਮਲਦੋਲ਼ੁ ਿੇਧਿਸੁਵ ੜੁਧਸ਼੍ਗਣਵੈਧਿ ਸੁਧਿਸੁਵਿੁ ੧੮ 
 
ਸਵਿਮਣਿ ਗੁਣਿੂਪ ਸਪਤ 
ਸਵਿਗਧਲ਼ਂਦਧਲ ਪਾਡੁਧਤਹ ਤੁ ਂ
ਬੁਿਿੇ ਮੋਦਲਾਦਧਿਲ਼ ਗਂਿੜਵਿੁ ਿਮਾਪਧਤਯ 
ਪੁਿਦ ਉੱਤਿਬਾਧਗਲਾਧਿਪ 
ਸੁਿਪ ਸ਼੍ਧਿਗ ਸਮਾਿਵਾਯੁਗ 
ਹਧਿਨ੍ਮਧਣਭ ਸ਼੍ਾਂਧਤਪਧਤਯਧਿਿੁੱਿਿੈਦੁਵਿੁ ੧੯ 
 
ਸ਼੍ਕਿਿੇ ਕਡੇਯਾਧਗੱਪਧਿਲ਼ ਧਿ 
ੜ੍ਿਿੁ ਊੜ੍ਵਦਵ ਾਿਗਤ ਭਾਿਧਤ ਉਦਾਿਿੋਲ਼ੁ 
ਮੇਿੇਵ ਮਾਯਾ ਵਾਸੁਦੇਵਿ 
ਪਿਮਮਂਗਲ਼ਵਯਵਗਲ਼ ਮਂ 
ਧਦਿਵਿੈਧਦ ਸਦਾ ਮੁਕੁਂਦਿ ਿੋਧਡ ਸੁਧਿਸੁਵਿੁ ੨੦ 
 
ਦਵ ਾਿਪਂਿਕਪਾਲਕਿੋਧਲ਼ਹ 
ਭਾਿਤੀਪਰਾਣਾਂਤਿਾਤ੍ਮਕ 
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ਮਾਿਮਣਿੈਿੂਪ ਤੱਤਦਵ ਾਿਦਧਲ ਬੱਪ 
ਮੂਿੇਿਡੁ ਧਵਿ ਮੁਧਕਤਯੋਗਯਿ 
ਤਾਿਤਮਯਵਿਧਿਤਵਿ ਕਂ 
ਸਾਧਿ ਸਂਸਾਿਾਧਬ ੍ਦਾਧਟਧਸ ਮੁਕਤਿਿੁ ਮਾਲ਼੍ਪ ੨੧ 
 
ਬੇਲ਼ਧਗਿੂਧਜਯੁ ਿੋਲ਼੍ਪਧਿਗੇ ਥਲ਼ 
ਥਧਲ਼ਸੁਤਧਲ ਕਂਗੋਧਲ਼ਸੁਵਂਦਧਦ 
ਤੋਲ਼ੇਦੁ ਦੇਹਵ ਿਾਮਮੁਦਰ ੇਗਧਲ਼ਂਦਲਂਕਧਿਧਸ 
ਓਧਲਧਸ ਧਿਤਯ ਕੁਤੜਕਯੁਧਕਤਗ 
ਲ਼ਲਵਬੋਿਿ ਸ਼੍ਾਸਤਰਮੜ੍ਮਵ 
ਧਤਧਲ਼ਯਧਦਹ ਿਿ ਬਧਿਦੇ ਇਦਿੋਲ਼ੁ ਸ਼੍ਂਧਕਧਸਦਿੇਿੁ ੨੨ 
 
ਉਦਧਿਯੋਲ਼ੁ ਊੜ੍ਧਮਗਲ਼ੁ ਤੋੜ੍ਪਂ 
ਦਦਧਲ ਹਂਸੋਦਗੀਥ ਹਧਿ  
ਹਯਵਦਿ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਿਯਧਮਥ ਅਵਤਾਿਗਲ਼ੁ ਧਿਤਯਦਧਲ 
ਪਦੁਮਿਾਭਿੋਧਲ਼ਿੁਧਤਹਵੁ ਸ 
ੜਵਦ ਸਮਸਤ ਪਰਾਧਣਗਲ਼  
ਧਿਧ੍ਹਹੜੁਿਯਗਥ ਿੂਪਗਲ਼ਿਵਯਵਿਾਿਦਧਲ ਧਬਡਦੇ ੨੩ 
 
ਸ਼੍ਿਧਿਯੋਲ਼ੁ ਮਕਿਾਧਦ ਜੀਵਿੁ 
ਇਿੁਲ਼ੁਹਗਲੇਕਪਰਕਾਿਧਦ 
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ਿਧਿਸੁਤਿੁਮਧੋਦਸੁਤ ਇੱਪਂਦਧਦ ਜਗਤਰਯਵੁ 
ਇਿੁਧਤਹਵੁ ਜਗਦੀਸ਼੍ਿੁਦਿਧਦ 
ਕਿੇਸੁਵੁਦੁ ਪਰਧਤਧਬਬਂਿਾਮਧਦ 
ਿਧਿਧਸਹਦੁੁ ਹਧਿਿਾਮਿੂਪਂਗਲ਼ਿੁ ਅਿਵਿਤ ੨੪ 
 
ਜਿਧਿ ਸੌਸ਼੍ਠਪਦਾੜਥਗਲ਼ ਭ ੋ
ਜਿਵ ਮਾਡਲੁ ਗੜ੍ਭਗਤ  
ਧਸ਼੍ਸ਼ੁ੍ਧਿਿਧਿਿਿਲਧਭਵ੍ੜੁਧ੍ਹਧਿਯ ਐਦੁਵ ਤੇਿਧਦ ਜੀਵਧਿਗੇ 
ਵਿਜਿਾਭਿੁ ਸੜਵਿਸ ਉਂ 
ਡੁਧਣਧਸ ਸਂਿਇਸੁਵ ਜਾਿਹ ਧਵ 
ਜਿਕ ਜਨ੍ਮਾਦਯਧਿਲ਼ਦੋਸ਼੍ਧਵਦੂਿ ਗਂਭੀਿ. ੨੫ 
 
ਆਸੇਗੋਲ਼ਗਾਦਵਿੁ ਜਿਧਿਗੇ 
ਦਾਸਿੇਧਿਸੁਵਿਾਸੇਯਿੁ ਧਿਜ 
ਦਾਸਗੈਧਦਹ ਪੁਂਸਗੇੱਲਿੁ ਦਾਸਿੇਧਿਸੁਵਿੁ 
ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਿਂਧਘਰਸਿੋਜਯੁਗਲ਼ ਧਿ 
ਿਾਸ਼ੇ੍ਧਯਂਦਧਲ ਭਧਜਸ ੇਓਧਲਦੁ ਿ 
ਮਾਸਧਹਤ ਤ ਿਿੇ ਕੋਡੁਵ ਕਿੁਣਾਸਮੁਦਰ  ਹਧਿ ੨੬ 
 
ਦਯੁਿਧਦਯਾਿਯਂਤਵਿੁ ਕਾਣਦੇ 
ਮਿੁਜ ਏਕਤਰਦਧਲ ਤਾ ਮ 
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ੰੱਜਿਵ ਗੈਯੇ ਸਮਸਤਦੋਸ਼੍ ਧਦ ਧਵਮੁਕਤਿਹ ਤੇਿਧਦ 
ਅਿਘਿਂਅਲਾਿਂਤਾਿਂਤ ਸੁ 
ਗੁਣਗਲ਼ੋਲ਼ਗੋਂਦੇ ਗੁਣੋਪਾ 
ਸਿਵਗੈਵ ਮਹਾਤ੍ਮ ਿਿਯਕ੍ੜੁਠਾੜਠਿੇਧਿਸੁਵਿੁ ੨੭ 
 
ਵਾਸੁਦੇਵਿੁ ਕਿੇਸੁਵਿੁ ਕਾੜ 
ਪਾਸਿਾਮਧਦ ਸਂਕਿਸ਼ੁ੍ਣਿੁ 
ਵਾਸਵਾਧਗਹ ਤੂਲਦੋਲ਼ੁ ਤਂਤੁਗਿੁ ਪਰਦਯੁਮ੍ 
ਵਾਸਿੂਪਧਿਿੁੱਿਦੇਵਿੁ 
ਭੂਸ਼੍ਣਿੁ ਤਾਿਾਧਗ ਤੋੜ੍ਪ ਪ 
ਿੇਸ਼੍ ਿਾਿਾਯਣਿੁ ਸੜਵਦ ਮਾਿਯਮਾਿਦਿੁ ੨੮ 
 
ਲਲਿੇਧਯਂਦੋਡਗੂਧਡ ਿੈਲਗ 
ਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਓਤਪਰੋਤਿੂਪਧਦ 
ਿੇਲੇਧਸਹਿੁ ਿਤੁਿਾਤ੍ਮਕ ਜਗ ਿਾਥਧਵਠਲਿੁ 
ਿਧਲ਼ਧਬਧਸਲੁਮਲ਼ੇਗਾਧਲ਼ਧਯਂਦਿ 
ਘਧਲ਼ਗੇ ਧਬਡਦਲੇ ਕਾਵਿੇਂ ਦਧਿ 
ਧਦਲ਼ੇਯੋਲ਼ਧੜਿਸੁਧਤਿੁ ਸਦਾ ਸੜਵਾਂਤਿਾਤ੍ਮਕਿ ੨੯ 
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