
ਸੜ੍ਰ੍ਵ ਜੀਵਨ ਕਲ੍ਪ ਸਂਧਿ 
 
ਹਧਿਕਥਾਮ੍ੜੁ੍ਰਇਤਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ 
ਕਿੁਣਧਦਂਦਾਪਧਨਤੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ ਭਗਵਦ੍ਭਕਤਧਿਦਨਾਦਿਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵੁਦੁ 
 
ਕ੍ੜੁ੍ਰਇਧਤਿਮਣ ਪ੍ਦਯੁਮਨ ਵਸੁਦੇ 
ਵਤੇਗਲ਼ਾਹਂਕਾਿਤ੍ਯਦੋਲ਼ੁ 
ਚਤੁਿਧਵਂਸ਼ਧਤ ਿੂਪਧਦਂਦਧਿ ਭਜੋਯਨੇਧਨਸੁਵਨੁ 
ਹਤੁਵਹਾਆਂਤੜ੍ਰਗਤ ਜਯਾ 
ਪਧਤਯੁ ਤਾਨੇ ਮੂਿਧਿਕ ਧਤਂ੍ 
ਸ਼ਧਤ ਸੁਿੂਪਧਦ ਭਕੋਤੜੁ੍ਰਇ ਏਧਨਸੁਵ ਭਕੋਤੜੁ੍ਰਇਗਲ਼ੋਲ਼ਧਗਿੱਦੁ ੦੧ 
 
ਆਿਧਿਕ ਮੂਵਿੱਤੁ ਿਪੂਧਦ 
ਵਾਧਿਜਾਪਤਨੋਧਲ਼ਿੁਧਤਹਨੁ ਮਾ 
ਯਾਿਮਣ ਸ਼੍ੀਵਾਸੁਦੇਵਨੁ ਕਾਿਨਾਮਦਧਿ 
ਮੂਿੁ ਧਵਿ ਧਪਤ੍ੜੁ੍ਰਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਵਸੁ ਧਤ੍ਪੁ 
ਿਾਧਿ ਆਧਦਤਯਗਧਨਿਿੁੱਿਨੁ 
ਤੋਧਿਕੋਿੱਲ਼ਦੇ ਕੜ੍ਥ੍ੜੁ੍ਰਕੜ੍ਥਮਧਿਯਨੇਧਨਧਸਕੋਮ੍ਬ ੦੨ 
 
ਸਵਵਸ਼ ਨਾਿਾਯਣਨੁ ਤਾ ਸ਼ 
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ੰ ਣਵਧਤ ਨਾਮਧਦ ਕਿੇਸੁਤਧਿ ਵਸੁ 
ਧਸ਼ਵ ਧਦਵਾਕਿ ਕੜ੍ਥ੍ੜੁ੍ਰਕੜ੍ਥਮਧਿਯਗਲ਼ੋਲ਼ਧਗਿੁ 
ਨੇਵਨਧਵਿੱਿਦੇ ਧਨਤਯਦਧਿ ਤ 
ੰ ਨਵਿੁ ਮਾਡੁਵ ਸੇਵ ੇਕੈਕੋਂ 
ਡਵਿ ਧਪਤ੍ੜੁ੍ਰਗਧਲ਼ਗੀਵਨਮ੍ਾਨਮ੍ ਸੁਖਗਲ਼ਨੁ ੦੩ 
 
ਤਂਤੁਪਟਦਂਦਦਧਿ ਿਕੁਮੀਕਾਂਤ 
ਪਂਚਾਤ੍ਮਕਨੇਧਨਧਸ ਵਸੁ 
ਕਂਤੁਹਿ ਿਧਵ ਕੜ੍ਥ੍ੜੁ੍ਰਗਲ਼ੋਲ਼ਧਗਿਧਨਵਿਥ ਤ ਨ 
ਧਚਂਧਤਸੁਵ ਸਂਤਿਨੁ ਗੁਿੁ ਮਿ 
ਵਾਂਤਿਾਤ੍ਮ ਸਂਤਧਯਸੁਵਨੁ 
ਸਂਤਤਧਖਲ਼ਾੜ੍੍ਰਗਲ਼ ਪਾਧਿਧਸ ਇਹਪਿਗਂਲ਼ਧਿ ੦੪ 
 
ਤਂਦੇਤਾਯਗਲ਼ ਪ੍ੀਧਤਗੋਸੁਗ 
ਧਨਂਦਯਕੜ੍ਥਮਵ ਤੋਿੇਦੁ ਧਵਧਹਤਗ 
ਲ਼ੋਂਦੁ ਮੀਿਦੇ ਸਂਗਕੜ੍ਥਮਗਲ਼ਾਚਧਿਸੁਵਵਿੁ 
ਵਂਦਨੀਯਿਾਧਗਿੇਯੋਲ਼ਗੇ ਦੈ 
ਨਂਧਦਨਧਦ ਦੈਧਸ਼ਕ ਦਧਹਕ ਸੁਖ 
ਧਦਂਦ ਬਾਲ਼ਵ ਿੁ ਬਹ ੁਧਦਵਸਦਧਿ ਕੀਧੜ੍ਰਤਯੁਤਿਾਧਗ ੦੫ 
 
ਅਂਧਸ਼ ਅਂਸ਼ਾਂਤੜ੍ਰਗਤ ਤ੍ਯ 
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ਹਂਸਵਾਹਨ ਮੁਖਯ ਧਦਧਵਜਿ 
ਸਂਸ਼ਦਧਿ ਧਤਧਲ਼ਦਂਤਿਾਤ੍ਮਕ ਜਨਾੜ੍ਰਦਨਨ 
ਸਂਸ੍ਮਿਣ ਪੂੜ੍ਰਵਕਧਦ ਸ਼ਡਧਿਕ 
ਧਤਂ੍ਸ਼ਧਤਤ੍ਯ ਿੂਪਵਧਿਤੁ ਧਵ 
ਪਾਂਸਗਨ ਪੂਧਜਸੁਵਿਵਿੇ ਕ੍ੜੁ੍ਰਥਾੜ੍ਰਠਿੇਧਨਸੁਵਿੁ ੦੬ 
 
ਮੁਿੁਵਿੇ ਸਾਧਵਿਦ ਮੇਿਿੇ 
ਨੂਿੈਦੁ ਿੂਪਧਦ ਜਨਾੜ੍ਰਦਨ 
ਸੂਧਿਗਲ਼ੁ ਮਾਡੁਵ ਸਮਾਿਾਿਨੇਗੇ ਧਵਘ੍ਨਗਲ਼ੁ 
ਬਾਿਦਂਤੇ ਬਹਪੁ੍ਕਾਿ ਖ 
ਿਾਧਿ ਕਾਪਾਡੁਵਨੁ ਸੜ੍ਰਵਸ਼ 
ਿੀਿਗਲ਼ੋਧਲ਼ਿੱਦਵਿਵਿ ਪੇਸਧਿਂਦ ਕਿੇਸੁਤਧਿ ੦੭ 
 
ਜਯ ਜਯ ਜਯਾਕਾਂਤ ਦਿੱਤਾ 
ਤੇ੍ਯ ਕਧਪਿ ਮਧਹਦਾਸ ਭਕਤ 
ਧਪ੍ਯ ਪੁਿਾਤਨ ਪੁਿਸ਼ੁ ਪੂੜ੍ਰਣਾਨਮਧ ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਨਘ੍ਨ 
ਹਯਵਦਨ ਹਧਿ ਹਂਸ ਿੋਕ 
ਤ੍ਯ ਧਵਿਅਣ ਧਨਧਖਲ਼ਜਗਦਾ 
ਸ਼੍ਯ ਧਨਿਾਮਯ ਦਯਧਦ ਸਂਤੈਸੇਂਦੁ ਪ੍ਾਧੜ੍ਰ੍ਪੁਦੁ ੦੮ 
 
ਸ਼ ਣਵਧਤ ਯੇਂਬਅਿੇਢ੍ਯਨੁ 
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ਸ਼ ਣਵਧਤ ਨਾਮਦਧਿ ਕਿੇਸੁਤ 
ਤ ਨਵਿੁ ਸਦ੍ਭਧਕਤ ਪੂੜ੍ਰਵਕਧਦਂਦ ਮਾਡੁਧਤਹ 
ਪੁਣਯਕੜ੍ਥਮਵ ਸਵੀਕਧਿਧਸ ਕਾ 
ਿੁਣਯ ਸਾਗਿ ਸਿਹਵੁਨੁ ਬ ੍
ਹ੍ਮਣਯ ਦੇਵ ਭਵਾਧਬਧਪੋਤ ਬਹ ੁਪ੍ਕਾਿਦਧਿ ੦੯ 
 
ਦੇਹਗਲ਼ਨੁ ਕੋਡੁਵਵਨੁ ਅਵਿਵ 
ਿਾਹਿਵਨੁ ਕੋਡਧਦਹਨੇ ਸੁਮਨਸ 
ਮਧਹਤ ਮਂਗਲ਼ ਚਧਿਤ ਸਦੁਣਭਧਿਤਨਨਵਿਤ 
ਅਧਹਕ ਪਾਿਧਤ੍ਕ ਸੁਖਪ੍ਦ 
ਵਧਹਧਸ ਬੇੇੰਨਧਿ ਬੇਿੱਤਵਮ੍ੜੁ੍ਰਥਵ 
ਦੁਧਹਣ ਮੋਦਿਾਦਵਧਿਗੁਧਣਧਸਦ ਮੁਧਿਦਨਧਹਤਿਨੁ ੧੦ 
 
ਦੁਧਹਣ ਮੋਦਿਾਦਮਿਧਿਗੇ ਸ 
ਨ੍ਮਧਹਤ ਮਾਯਾਿਮਣ ਤਾਨੇ 
ਸਵਹਨੇਧਨਧਸ ਸਮ੍ੜੁ੍ਰਧਪ੍ਪਧਦਸੁਵ ਸੜ੍ਰਵਕਾਿਦਧਿ 
ਪ੍ਧਹਤ ਸਂਕਿੁਸ਼ਨੁ ਧਪਥ੍ੜੁ੍ਰਗਧਲ਼ 
ਗਹਿਨੇਧਨਪ ਸਵਿਾਖਯਿੂਪਧਦ 
ਮਧਹਜ ਫਿਥ੍ੜੁ੍ਰਣ ਪੇਸਧਿਨਧਿ ਪ੍ਦਯੁਮਨਧਨਿਿੁੱਿ ੧੧ 
 
ਅ ਨਨੇਧਨਸੁਵ ਨ੍ੜੁ੍ਰਪਸ਼ੁਗਧਲ਼ਗੇ  
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ਧਹਿਣਯ ਗੜ੍ਥਭਾਂਡਦੋਲ਼ੁ ਸਂਤਤ 
ਤ ਨਨੀਪਧਿਧਯਂਦੁਪਾਸਨੇਗੈਵ ਭਕਤਿਨ 
ਬ ਨ ਪਧਡਸਦੇ ਭਵਸਮੁਦ੍ਮ 
ਹੇੋੰਨਧਤਯ ਦਾਧਟਧਸ ਚਤੁਧੜ੍ਰਵਿ 
ਅ ਨਮਯਨਾਤ੍ਮਪ੍ਦ₹ਹਨ ਸੁਖਵਨੀਵ ਹਧਿ ੧੨ 
 
ਮਨਵਚਨ ਕਾਯਗਲ਼ ਦੇਸ਼ੇਧਯਂ 
ਦਨੁਧਦਨਧਦ ਧਬਡਦਾਚਧਿਸੁਧਤ 
ੰਿੱਪਨੁਧਚਤੋਧਚਤ ਕੜ੍ਥਮਗਲ਼ ਸਦ੍ਬਧਕਤਪੂੜ੍ਰਵਕਧਦ 
ਅਧਨਿਦੇਵਨੋਧਲ਼ਿੱਪ ਨਾਿਾ 
ਯਣਧਗਦ ਨਵੁ ਏਂਦੁ ਕ੍ੜੁ੍ਰਸ਼ਣਾ 
ੜ੍ਥਪਣਵੇਨੁਤ ਕੋਡੇ ਸਵੀਕਧਿਧਸ ਸਂਤੈਪ ਕਿਣੁਾਲ਼ੁ ੧੩ 
 
ਏਲ਼ੁ ਧਵਿਦ ਨ ਪ੍ਕਿਣਵ 
ਕੇਧਲ਼ ਕੋਧਵਦਿਾਸਯਧਦਂਦਧਿ 
ਆਿਸਵ ਮਾਡਦਿੇ ਅਧਨਿਿੁੱਿਾਧਦ ਿੂਪਗਲ਼ 
ਕਾਿਕਾਿਧਦ ਨੇਨੇਦੁ ਪੂਧਜਸੁ 
ਸੂਿਮਧਤਗਧਲ਼ਧਗਦਨੁ ਪੇਲ਼ਦੇ 
ਸ਼੍ੀਿਕੁਧਮਵਿੱਿਭਨੇ ਅ ਨਾਦ ਨ ਅ ਨਦਨੁ ੧੪ 
 
ਏਂਦਧਿਦੁ ਸਪਤਾ ਨਗਲ਼ ਦੈ 
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ਨਂਧਦਨਧਦ ਮਿੇਯਦੇ ਸਦਾ ਗੋ 
ਧਵਂਦਗੜ੍ਥਧਪਸੁ ਧਨੜ੍ਥਭਯਧਦ ਮਹਯਜ੍ਝ੍ਨਨਯਧਵਿੁਯੇਮ ੁ
ਇਂਧਦਿੇਸ਼ਨੁ ਸਵੀਕਧਿਧਸ ਦਯ 
ਧਦਂਦ ਬੇਧਡਧਸਕੋਲ਼ਦੇ ਤਵਕਧਦ 
ਤਂਦੁਕੋਡੁਵਨੁ ਪਿਮਮਂਗਲ਼ ਤ ਨ ਦਾਸਧਿਗੇ ੧੫ 
 
ਸੂਧਜ ਕਿਦਧਿ ਧਪਧਡਦੁ ਸਮਿਵ 
ਨਾ ਜਧਯਸੁਵੇਨੁ ਏਂਬ ਨਿਨਂ 
ਤੀ ਜਗਿੱਧਤਨੋਲ਼ੁਿੱਲ਼ ਅਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਧਨਗਲ਼ੁ ਧਨਤਯਦਧਿ 
ਸ਼੍ੀ ਜਗਤ੍ਪਧਤਚਿਣਯੁਗਲ਼  
ਸਿੋਜ ਭਧਕ੍ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਨਪੁੜ੍ਰਵਕ 
ਪੂਧਜਸਦੇ ਿੜ੍ਥਮਾੜ੍ਰਹਕਾਮਵ ਬਯਧਸ ਬਲ਼ਿੁਵਿੁ ੧੬ 
 
ਸ਼ਕਟਭਂਜਨ ਸਕਿਜੀਵਿ 
ਧਨਕਟਗਨੁ ਤਾਨਾਧਗ ਿੋਕਕੇ 
ਪ੍ਕਟਨਾਗਦੇ ਸਕਿਕੜ੍ਥਮਵ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਸੁਤ 
ਅਕੁਧਟਿਾਤ੍ਮਕ ਭਕੁਤ ਜਨਧਿਗੇ 
ਸੁਖਦਨੇਧਨਸੁਵ ਸੜ੍ਰਵਕਾਿਧਦ 
ਅਕਟਕਟ ਈਤਨ ਮਹਾਮਧਹਮੇਗਧਲ਼ਗੇਨੇਂ ਬੇ ੧੭ 
 
ਸ਼੍ੀਿਕੁਧਮਵਿੱਿਭਨੁ ਵੈਕੁਂ 
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ਠਾਿਯਧਦ ਪਣ੍ਵ ਪ੍ਕ੍ੜੁ੍ਰਧਥ ਕੀ 
ਿਾਿਜਾਸਨ ਮੁਖਯ ਚੇਤਨਿੋਲ਼ਗੇ ਨੇਿੇਧਸਿੱਦੁ 
ਮੂਿਕਾਿਣ ਅਂਸ਼ਨਾਮਧਦ 
ਿੀਿੇਗੈਸੁਤ ਤੋਧਿਕੋਿੱਲ਼ਦੇ 
ਪਾਧਿਨੋਲ਼ੁ ਘ੍ੜੁ੍ਰਥਧਵਿਧ ਤੇਿੇਦਂਧਤਿੱਪ ਧਤ੍ਸ੍ਲ਼ਧਦ ੧੮ 
 
ਮੂਿੁ ਯੁਗਦਧਿ ਮੂਿਿੂਪਨੁ 
ਸੂਧਿਗਲ਼ ਸਂਤਧਯਧਸ ਧਦਧਤਯ ਕੁ 
ਮਾਿਕਿ ਸਂਹਧਿਧਸ ਿੜ੍ਥਮਵਨੁਲ਼ੁਹਬੇਕੇਂਦੁ 
ਕਾਿੁਧਣਕ ਭੂਧਮਯੋਲ਼ੁ ਧਨਜਪਧਿ 
ਵਾਿਸਧਹਤਵਤਧਿਧਸ ਬਹਧੁਵਿ 
ਤੋਧਿਦਨੁ ਨਿਵਥ੍ਪ੍ਵ੍ੜੁ੍ਰਧਥ੍ਯ ਸਕਿ ਚੇਤਨਕੇ ੧੯ 
 
ਕਾਿਣਾਵਹਯ ਪ੍ਕ੍ੜੁ੍ਰਧਥਯੋਲ਼ਧਗ  
ਿਧਾਿਧਿਕ ਹਧਦਨੇਂ ਟੁ ਤਤਵਵ 
ਤਾ ਿਧਚਧਸ ਤਦੂਪ ਤ ਨਾਮਂਗਲ਼ਨੇ ਿਧਿਧਸ 
ਨੀਿਜਭਵਾਂਡਵਨੁ ਧਨੜ੍ਥਧਮਧਸ 
ਕਾਿੁਧਣਕ ਕਾੜ੍ਰਯਾਖਯਿੂਪਧਦ 
ਤੋਿੁਵਨੁ ਸਹਜਾਧਹਤਾਚਿਗਲ਼ਧਿ ਪ੍ਧਤਧਦਨਧਦ ੨੦ 
 
ਜੀਵਿਂਤੜ੍ਰਯਾਧਮ ਅਂਧਸ਼ ਕ 

7

www.yo
us

igm
a.c

om



ਲ਼ੇਵਿਗਲ਼ੋਲ਼ਧਗਂਧਦ੍ਯਗਲ਼ਧਿ 
ਤਾ ਧਵਹਾਿ ਗੈਵੁਤਨੁਧਦਨ ਅਂਸ਼ਨਾਮਦਧਿ 
ਈ ਧਵਸ਼ਯਗਲ਼ਨੁਂਡੁ ਸੁਖਮਯ 
ਈਵ ਸੁਖ ਸਂਸਾਿਦੁੁਃਖਵ 
ਦੇਵ ਮਾਨਵ ਦਾਨਵਧਿਗਧਵਿਤ ਸੁਿਾਮਸਖ ੨੧ 
 
ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਵ ਸੁਿੱਧਤ ਦੇਹਾ 
ਯਾਸਗੋਧਲ਼ਸਦੇ ਕਾਮਯਕੜ੍ਥਮ ਦੁ 
ਿਾਸ਼ੇਗੋਲ਼ਗਾਗਦਿੇ ਬਹ੍੍ਮਾਦਯਧਖਲ਼ਚੇਤਨਿੁ 
ਭੂ ਸਧਿਿਪਾਵਕਸਮੀਿਾ 
ਕਾਸ਼ ਮੋਦਿਾਦਧਖਲ਼ ਤਿੱਤਵ  ਪ 
ਿੇਸ਼ਧਗਵਧਿਸ਼ਠਾਨਵੇਂਦਧਿਤਧੜ੍ਰਿਸਨਵਿਤ ੨੨ 
 
ਏਿਡੁ ਧਵਿਦਧਿ ਿੋਕਦੋਲ਼ੁ ਜੀ 
ਵਿੁਗਧਲ਼ਿੱਪਿੁ ਸਂਤਤ ਕ੍ਸ਼ਿਾਕ੍ਸ਼ਿ 
ਧਵਧਿਂਗ ਸਧਿਂਗ ਸ੍ੜੁ੍ਰਜਯਾਸ੍ੜੁ੍ਰਜਯ ਭਦੇਦਧਿ 
ਕਿੇਸੁਵੁਦੁ ਜਦਪ੍ਕ੍ੜੁ੍ਰਧਥ ਪ੍ਣਵਾ 
ਅਿ ਮਹਾਦਣੁਕਾਿਨਾਮਧਦ 
ਹਧਿ ਸਧਹਤ ਭਦੇਗਲ਼ ਪਂਚਕ ਸ੍ਮਧਿਸੁ ਸੜ੍ਰਵਤ੍ ੨੩ 
 
ਜੀਵ ਜੀਵਿ ਭਦੇ ਜਡ ਜਡ 
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ਜੀਵ ਜਡਗਲ਼ ਭੇਦ ਪਿਮਨੁ 
ਜੀਵ ਜਡ ਸੁਧਵਿਅਣਨੁ ਏਂਦਧਿਦੁ ਧਨਤਯਦਧਿ 
ਈ ਧਵਧਿਂਚਾਂਡਦੋਲ਼ੁ ਏਿੱਿਾ 
ਠਾਧਵਨਧਿ ਧਤਧਲ਼ਦੈਦੁ ਭਦੇ ਕ 
ਲ਼ੇਵਿਦੋਲ਼ਧਿਤਚਯੁਤਨ ਪਦਯੈਦੁ ਸ਼ੀਘ੍ਦ੍ਧਿ ੨੪ 
 
ਆਧਦਯਧਿ ਅਿਾਅਿਾਖਯ 
ਦਵ ੇਿ ਅਅਿਦੋਲ਼ੁ ਿਮਾ ਮਿੁ 
ਸੂਦਨਿੁ ਅਿਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਪ੍ਕ੍ੜ੍ਥ ਇਧਤ ਪ੍ਣਵ ਕਾਿਗਲ਼ੁ 
ਵੇਿ ਮੁਖਯ ਥ੍ੜੁ੍ਰਣਾਮ੍ ਜੀਵਿ 
ਭਦੇਗਲ਼ਨਧਿਤੀ ਿਹਸਯਵ 
ਬੋਧਿਸਦੇ ਮਂਦਧਿਗੇ ਸੜ੍ਰਵਤ੍ਦਧਿ ਧਚਂਧਤਪੁਦੁ ੨੫ 
 
ਦੀਪਧਦ ਂਦੀਪਗਲ਼ੁ ਪੋਿਮ 
ੰਿੱਟਾਪਣਾਿਯਗਤ ਧਤਧਮਿਗਲ਼ 
ਤਾ ਪਧਿਹਾਿਗੈਧਸ ਤਦਗਤਪਦਾੜ੍ਰ੍ ਤੋੜ੍ਥਪਂਤੇ 
ਸੌਪਿਧਣਵਿਵਹਨ ਤਾ ਬਹ ੁ
ਿੂਪਨਾਮਧਦ ਏਿੱਿ ਕਡੇਯਧਿ 
ਵਯਾਧਪਧਸਿੱਦੁ ਯਥੇਸ਼ਟਮਧਹਮੇਯ ਤੋੜ੍ਥਪ ਧਤਧਲ਼ਸਦਿੇ ੨੬ 
 
ਨਧਲ਼ਨਧਮਤ੍ਗੇ ਇਂਦ੍ਿਨੁ ਪ੍ਧਤ 
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ਫਧਿਸੁਵਂਤੇ ਜਗਤ੍ਯਵੁ ਕਂ 
ਗੋਧਲ਼ਪੁਦਨੁਪਾਧਿਯਧਿ ਪ੍ਧਤਧਬਂਬਾਵਹਯਧਦ ਹਧਿਗੇ 
ਧਤਧਲ਼ਯੇ ਧਤ੍ਕਕੁਿੱਿਾਮਨਧਤ ਮਂ 
ਗਲ਼ ਸੁਿੂਪਵ ਸੜ੍ਰਵਠਾਧਵਧਿ 
ਪੋਲ਼ੇਵ ਹ੍ੜੁ੍ਰਿਯਕੇ ਧਪ੍ਧਤਧਦਵਸ ਪ੍ਹਲਾਦਪੋਸ਼ਕਨੁ ੨੭ 
 
ਿਸਧਵਸ਼ੇਸ਼ਦੋਲ਼ਧਤ ਧਵਮਿ ਧਸਤ 
ਵਸਨ ਤੋਧਯਧਸ ਅਧਗਨਯੋਲ਼ਧਗਡੇ 
ਪਸਧਿਸੁਵੁਦੁ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਨਸੁਗੁਂਦਦਿੇ ਸੜ੍ਰਵਤ੍ 
ਧਤ੍ਧਸ਼ਿਦੂਸ਼ਣਵੈਧਿ ਭਧਕਤਸੁ 
ਿਸਧਦ ਤੋਯਦ ਮਹਾਤ੍ਮਿਨੁ ਬਾ 
ਧਿਸਵੁ ਭਵਦੋਲ਼ਧਗਿੱਦਿੇਯੁ ਸਧਿ ਦੁਧਿਤਿਾਧਸਗਲ਼ੁ ੨੮ 
 
ਵਾਧਿਧਿਯੋਲ਼ਗਧਖਲ਼ ਨਧਦਗਲ਼ੁ 
ਬੇਿੇਬੇਿੇ ਧਨਿਂਤਿਦਧਿ ਧਵ 
ਹਾਿ ਗੈਵੁਤ ਪਿਮ ਮੋਦਦਧਿਿੱਪ ਤੇਿਨਂਤੇ 
ਮੂਿੁ ਗੁਣਨਗਲ਼ ਮਾਧਨਯੇਧਨਸੁਵ 
ਸ਼੍ੀਿਮਾਿੂਪਗਲ਼ੁ ਹਧਿਯਧਿ 
ਤੋਿੁਧਤਿੱਪਵੁ ਸੜ੍ਰਵਕਾਿਧਦ ਸਮਿਧਹਤਵੇਧਨਧਸ ੨੯ 
 
ਕੋਕਨਦ ਸਖਨੁਦਯ ਘੂ੍ਕਾ 
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ਿੋਕਨਕੇ ਸੋਗਸਧਦਿੇ ਭਾਸਕਿ 
ਤਾ ਕਲ਼ਂਕਨੇ ਈ ਕ੍ੜੁ੍ਰਧਥਪਧਥ ਜਗ ਨਾਥਧਨਿੇ 
ਸਵੀਕਧਿਧਸ ਸੁਖਬਡਿਧਿਯਦਧਵ 
ਵੇਧਕਗਲ਼ੁ ਧਨਂਧਦਧਸਦਿੇਨਹ  ੁ
ਦੀ ਕਧਵਤਵਵ ਕੇਧਲ਼ ਸੁਖਬਡਧਦਹਿੇ ਕੋਧਵਦਿੁ ੩੦ 
 
ਚੇਤਨਾਚੇਤਨਗਲ਼ਧਿ ਗੁਿੁ 
ਮਾਤਧਿਸ਼ਵਾਂਤੜ੍ਰਗਤ ਜਗ 
ੰ ਨਾਥ ਧਵਠਿ ਧਨਿਂਤਿਧਦ ਵਯਾਧਪਧਸ ਧਤਧਲ਼ਧਸਕੋਲ਼ਦੇ 
ਕਾਤੁਿਵ ਪੁਿੱਧਟਧਸ ਧਵਸ਼ਯਦਧਿ 
ਯਾਤੁਿਾਨਿ ਮੋਧਹਸੁਵ ਧਨ 
ੜ੍ਥਭੀਤ ਧਨਤਯਾਨਂਦਮਯ ਧਨੜ੍ਰਦੋਸ਼ ਧਨਿਵਦਯ ੩੧ 
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