
ਉਦਾਾੱਤਾਨੁਦਾਾੱਤ ਸਂਧਿ 
 
ਹਧਿਕਥਾਮ੍ਰ੍ ਇਤਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ 
ਕਿੁਣਧਦਂਦਾਪਧਨਤੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ ਭਗਵਦ੍ਭਕਤਧਿਦਨਾਦਿਧਦ ਕੇਲ਼ੁਵਦੁੁ 
 
ਹਧਿਯੁ ਪਂਚਾਸ਼ਦਵਿਣ ਸੁ 
ਸਵਿ ਉਦਾਾੱਤਨੁਦਾਾੱਤ ਪਰਚਯ 
ਸਵਧਿਤ ਸਂਧਿ ਧਵਸੜ੍ਗ ਧ ਂਦੁਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਤਦਵਾਚਯ 
ਇਿੁਵ ਤਾੱ ਤੰਨਾਮਿੂਪਗ 
ਲ਼ਧਿਤੁਪਾਸਨਗੈਵਧਿਲ਼ੇਯੋਲ਼ੁ 
ਸੁਿਿੇ ਸਧਿ ਨਿਿਾੱਲ ਅਵਿਾਡਧੁਵਦੇ ਵੇਦਾੜ੍ਥ ੯-੧ 
 
ਈਸ਼ਨਧਲ ਧਵਜੰਆਨ ਭਗਵ 
ੱਾੱਦਾਸਿਧਲ ਸਦ੍ਭਧਕਤ ਧਵਸ਼ਯ 
ਧਨਿਾਸ਼ੇ ਧਮਥਯਾਵਾਧਦਯਧਲ ਪਰਦਵੇਸ਼ ਧਨਤਯਦਧਲ 
ਈ ਸਮਸਤ ਪਰਾਧਣਗਲ਼ਧਲ ਿ 
ਮੇਸ਼ਧਨਹਨੇਂ ਦਧਿਦੁ ਅਵਿਧਭ 
ਲਾਸ਼ੇਗਲ਼ ਪੁਿਯੈਸੁਵਦੁੇ ਮਹਯਜੰਅ  ਹਧਿਪੂਜੇ ੯-੨ 
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ਧਤਰਦਸ਼ ਏਕਾਤ੍ਮਕਨੇਧਨਧਸ ਭੂ 
ਉਦਕ ਧਸ਼ਧਿਯਲ਼ੋੁ ਹਾੱ ਤੁ ਕਿਣਧਦ 
ਅਧਿਪਿੇਧਨਸੁਵ ਪਰਾਣਮੁਿਯਾਧਦਤਯਿੋਲ਼ੁ ਨੇਲੇਧਸ 
ਧਵਧਦਤਨਾਧਗਾੱਦਨਵਿਤ ਧਨਿ 
ਵਧਿਕਮਧਹਮਨੁ ਸਕਲ ਧਵਸ਼ਯਵ 
ਧਨਿਨਨਾਮਕ ਸਂਕਿਸ਼ੁਣਾਹਵਯਨੁ ਸਵੀਕਧਿਪ ੯-੩ 
 
ਦਧਹਕ ਦੈਧਸ਼ਕ ਕਾਧਲਕਤਰਯ 
ਗਹਨ ਕੜ੍ਮਗਲ਼ੁਂਟੁ ਇਦਿੋਲ਼ੁ 
ਧਵਧਹਤਕੜ੍ਮਗਲ਼ਧਿਤੁ ਧਨਸ਼੍ਕਾਮਕਨੁ ਨੀਨਾਧਗ 
ਬ੍ੜੜ੍ ਇਹਧਤਨਾਮਕ ਭਾਿਤੀਸ਼ਨ 
ਮਧਹਤਿੂਪਵ ਨੇਨੇਦੁ ਮਨਦਧਲ 
ਅਹਿਹੜ੍ਭਗਵਂਤਗੜ੍ਧਪਸੁ ਪਿਮਭਕਧੁਤਯਧਲ ੯-੪ 
 
ਮੂਿੁ ਧਵਿ ਕੜ੍ਮਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਕ ਂ
ਸਾਧਿ ਭਾੜ੍ਗਵ ਹਯਵਦਨ ਸਂ 
ਪਰੇਿਕਨੁ ਤਾਨਾਧਗ ਨਵਿੂਪਂਗਲ਼ਨੁ ਿਧਿਧਸ 
ਸੂਧਿਮਾਨਵਦਾਨਵਿਲ਼ੋੁ ਧਵ 
ਕਾਿ ਸ਼ੂਨਯਨੁ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਧਸ 
ਸਾਿਭੋਕਤਨੁ ਸਵੀਕਧਿਧਸ ਕੋਡੁਧਤਾੱ ਪ ਜੀਵਧਿਗੇ ੯-੫ 
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ਅਨਲ਼ ਪਕਵਵਗੈਧਸਦੰਨਵ 
ਅਨਲ਼ਨੋਲ਼ੁ ਹੋਧਮਸੁਵ ਤੇਿੇਦ ਂ
ਤਧਨਧਮਸ਼ੇਸ਼ਨੁ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਧਸਦਧਿਲ਼ ਕੜ੍ਮਗਲ਼ 
ਮਨਵਚਨ ਕਾਯਦਧਲ ਧਤਧਲ਼ਦਨੁ 
ਧਦਨਧਦ ਕੋਡੁ ਸ਼ਧਂਕਸਦੇ ਵ੍ੜੜ੍ ਇਧਜਨਾ 
ੜ੍ਦਨ ਸਦਾ ਕਕੈੋਂਡੁ ਸਤਂਧਯਸੁਵਨੁ ਤੰਨਵਿ ੯-੬ 
 
ਕੁਦੁਿੇ  ਾਲਦ ਕੋਨੇਯ ਕੂਦਲ 
ਤੁਧਦਧਵਭਾਗਵ ਮਾਧਡ ਸ਼ਤਧਵਿ 
ਵਦਿੋਲ਼ੋਂਦਨੁ ਨੂਿੁ ਭਾਗਵ ਮਾਡਲੇਂਧਤਹਦੁੋ 
ਧਵਧਿਭਵਾਧਦ ਸਮਸਥ ਧਦਧਵਜਿ 
ਮੋਦਲੁਮਾਧਡ ਤ੍ੜ੍ ਇਣਤਤਜੀਵਿ ੋ
ਲ਼ਧਿਕ ਨਯੂਨਤੇਧਯਾੱਲਵੇਂਧਦਗੁ ਜੀਵਪਿਮਾਣੁ ੯-੭ 
 
ਜੀਵਨਂਗੁਸ਼ਟਗਰ ਮੂਿੁਧਤ 
ਜੀਵਨਂਗੁਟ ਮਾਤਰ ਮਿੂੁਧਤ 
ਜੀਵਨਪਰਾਦੇਸ਼ ਜੀਵਾਕਾਿ ਮਧੁੜ੍ਤਗਲ਼ ੁ
ਏਵਮਾਧਦ ਅਨਂਤਿੂਪਧਦ 
ਯਾਵਦਵਯਵਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਵਯਾਧਪਧਸ 
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ਕਾਵ ਕਿੁਣਾਲ਼ੁਗਲ਼ ਦੇਵਨੁ ਈ ਜਗਤਰਯਵ ੯-੮ 
 
ਧ ਂ  ਜੀਵਤਗੁਸ਼ਟ ਮਾਤਰਧਦ 
ਇਂ ੁਗੋਂਧਡਹ ਸੜ੍ਵਿੋਲ਼ ੁਸੂ 
ਮਂ ਿਧਦ ਹ੍ੜੜ੍ ਇਤ੍ਕਮਲਮਿਯਧਨਵਾਧਸਯੇਂਦੇਧਨਧਸ 
ਏ ਂਿੀਤਗੇ ਕੋਧਵਦਿ ੁਧਵ 
ਸ਼ਵਂਭਿਾਤ੍ਮਕ ਪਰਾਜੰਅ ਭਕਤਕ ੁ
ਟੁਂਧ  ਸਂਤੈਸੁਵ ਈਪਧਿ  ਾੱਲਭਜਕਿਨੁ ੯-੯ 
 
ਪੁਿੁਸ਼ਨਾਮਕ ਸੜ੍ਵਜੀਵਿੋ 
ਧਲ਼ਿੁਵ ਦੇਹਾਕਾਿਿਪੂਧਦ 
ਕਿਣਧਨਯਾਮਕ ਹ੍ੜੜ੍ ਇਸ਼ੀਕਪਧਨਧਂਦਰਯਂਗਲ਼ਧਲ 
ਤੁਧਿਯਨਾਮਕ ਧਵਸ਼ਵਤਾ ਹ 
ੱੰਨੇਿਡੁ  ੇਿਲ਼ੁਧਲ਼ਾੱ ਦੁਾੱ ਤਮਤਗਧਦ 
ਏਿਡਧਿਕ ਏਾੱਪਾੱ ਤੁਸਾਧਵਿ ਨਾਧਡਯੋਲ਼ਧਗਾੱ ਪ ੯-੧੦ 
 
ਵਯਾਪਕਨੁ ਤਾਨਾਧਗ ਜੀਵ ਸਵ 
ਿੂਪਦੇਹਦ ਓਲ਼ਹੋਿਗੇ ਧਨ 
ੜ੍ਲੇਪਨਾਧਗਹ ਜੀਵਕ੍ੜੜ੍ ਇਤਕੜ੍ਮਗਲ਼ਨਾਚਧਿਧਸ 
ਸ਼ਰੀ ਪਯੋਜਭਵੇਿਧਿਂਦ ਪਰ 
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ਦੀਪਵੜ੍ਣ ਸੁਮੂਧੜ੍ਤ ਮਿਯਗ 
ਤਾ ਪੋਲ਼ੇਵ ਧਵਸ਼ਵਾਧਦਿੂਪਧਦ ਸੇਵੇਕੈਗੋਲ਼ਤੁ ੯-੧੧ 
 
ਗਿੁਡ ਸ਼ੇਸ਼ ਭਵਾਧਦ ਨਾਮਵ 
ਿਧਿਧਸ ਪਵਨ ਸਵਿਪੂ ਦੇਹਧਦ 
ਕਿਣਧਨਯਾਮਕਨੁ ਤਾਨਾਧਗਾੱ ਪ ਹਧਿਯਂਤ ੇ
ਸਿਧਸਜਾਸਨ ਵਾਧਣ ਭਾਿਧਤ 
ਭਿਤਧਨਂਦੋਡਗਧੂਡ ਧਲਂਗਧਦ 
ਇਿੁਧਤਹਿੁ ਧਮਾੱ ਕਾਧਦਤੇਯਧਿਧਗਾੱਲਵਾਸਥਾਨ ੯-੧੨ 
 
ਜੀਵਨਕੇ ਤੁਸ਼ਦਂਤੇ ਧਲਂਗਵੁ 
ਸਾਵਕਾਸ਼ਧਦ ਪੋਂਧਦ ਸੁਾੱ ਤਲੁ 
ਪਰਾਵਿਣਿੂਪਦਧਲ ਇਾੱਪੁਦੁ ਭਗਵਧਦਾੱ ਛੇਯਧਲ 
ਕੇਵਲ ਜਡਪਰਕ੍ੜੜ੍ ਇਧਤ ਇਦਕਧਿ 
ਦੇਵਤੇਯੁ ਮਹਲਕਧੁਮ ਯੇਧਨਪਲ਼ ੁ
ਆ ਧਵਿਜੇਯ ਸਨਾਨਪਧਿਯਂਤਿਧਦ ਹਾੱ ਧਤਹਦੁੁ ੯-੧੩ 
 
ਆਿਧਿਕਦਸ਼ਕਲੇਗਲ਼ੁਾੱ ਲ਼ ਸ਼ 
ਿੀਿਵਧਨਿੁਾੱ ਿਗਲ਼ ਮਿਯਧਦ 
ਸੇਧਿ ਇਾੱ ਪਵੁ ਜੀਵ ਪਿਮਾਾੱਛਾਧਿਕਦਵਯਵ ੁ
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 ਾਿਦਂਦਧਦ ਦਾਨਵਿਨਧਤ 
ਦੂਿਗੈਸੁਵ ਸ਼ਰੀਜਨਾੜ੍ਦਨ 
ਮੂਿੁ ਗੁਣਦੋਲ਼ਧਗਾੱ ਪਨੇਂ ਧਦਗੁ ਧਤਰਵ੍ੜੜ੍ ਇਤੁਵੇਂਦੇਧਨਧਸ ੯-੧੪ 
 
ਿੁਦਰਮੋਦਲਾਦਮਿਧਿਗੇ ਅਧਨ 
ਿੁਾੱ ਿ ਦੇਹਵ ੇਮਨੇਯਧੇਨਸੁਵੁਦੁ 
ਇਾੱਦੁ ਕੇਲਸਵ ਮਾਡਿਾੱ ਧਲਂਧਦਾੱ ਤ ਸਥੂਲਦਧਲ 
ਕਰਾੱ ਿਿਲ਼ ਧਦਧਵਜਿੁ ਪਿਸ੍ਪਿ 
ਸ੍ਫੜ੍ਧਿਧਯਦਂਧਲ ਦਵਦਂਵਕੜ੍ਮ ਸ 
ਮ੍ਰੜ੍ ਇਾੱ ਧਿਗਲ਼ਨਾਚਧਿਸੁਵਿੁ ਪਰਾਣੇਸ਼ਨਾਜੰਏਯਧਲ ੯-੧੫ 
 
ਮਧਹਯੋਲ਼ਗੇ ਸੁਏਤਰਤੀੜ੍ਥਧਦ 
ਤੁਧਹਨ ਵਿੁਸ਼ ਵਸਂਤਕਾਲਧਦ 
ਦੈਧਹਕ ਦੈਧਸ਼ਕ ਕਾਧਲਕਤਰਯ ਿੜ੍ਮਕੜ੍ਮਗਲ਼ 
ਦਰਧਹਣ ਮੋਦਲਾਦਮਿਿੇੇੱਲਿੁ 
ਵਧਹਧਸ ਗੁਣਗਲ਼ਨਨੁਸਧਿਧਸ  ਸ 
ੱੰਧਨਧਹਤਿਾਧਗਾੱਦੇੇੱਲਿੋਲ਼ੁ ਮਾਡੁਵਿੁ ਵਯਾਪਿ ੯-੧੬ 
 
ਕੇਸ਼ ਸਾਧਸਿਧਵਿ ਧਵਭਗਭਾਗਵ 
ਗੈਸਲੇਧਨਤਧਨਧਤਹ ਸੁਸ਼ੁਮਨਵੁ 
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ਆ ਧਸ਼ਿਤਤਧਦ ਵਯਾਧਪਧਸਹੁਦੀ ਦੇਹਮਿਯਦਧਲ 
ਆ ਸੁਸ਼ੁਮਨਕੇ ਵਜਰਕਾੜ੍ਯ ਪਰ 
ਕਾਧਸ਼ਨੀ ਵੈਦਯੁਧਤਗਧਲ਼ਹਵੁ ਪਰ 
ਦੇਸ਼ਦਧਲ ਪਧਸ਼ਿਮਕੇ ਉੱਤਿ ਪੂੜ੍ਵ ਦਇਣਕ ੇ੯-੧੭ 
 
ਆ ਨਧਲ਼ਨਭਵ ਨਾਧਡਯੋਲ਼ਗੇ ਧਤਰ 
ਕੋਣਚਕਰਵੁ ਇਾੱ ਪੁਦਾੱ ਧਲ ਕ੍ੜੜ੍ ਇ 
ਸ਼ਾਨੁ ਮਂਡਲ ਮਿਯਗਨੁ ਸਂਕਿੁਸ਼ਨਾਹਵਯਨੁ 
ਹੀਨ ਪਾਪਾਤ੍ਮਕ ਪਿੁੁਸ਼ਨ ਦ 
ਹਨਗੈਸੁਤ ਧਦਨਧਦਨਧਦ ਧਵ 
ਜੰਆਨਮਯ ਸ਼ਰੀਵਾਸੁਦੇਵਨੁ ਐਧਦਸੁਵ ਕਿਧੁਣ ੯-੧੮ 
 
ਮਿਯਨਾਧਡਯ ਮਿਯਦਧਲ ਹ੍ੜੜ੍ ਇ 
ਤ੍ਪਦ੍ਮਮੂਲਧਦ ਮਲੂਪਧਤ ਪਦ 
ਪਦ੍ਮ ਮੂਲਲਦਧਲਾੱ ਪ ਪਵਨਨ ਪਾਦਮਲੂਦਧਲ 
ਪੇੇੱਧਦਕੋਂਧਡਹ ਜੀਵ ਧਲਂਗਧਨ 
ਿੁਾੱ ਿ ਦੇਹ ਧਵਧਸ਼ਸ਼ਟਨਾਧਗ ਕ 
ਪਧੜ੍ਦ ਮੋਦਲਾਦਮਿਿੇੇੱਲਿੁ ਕਾਦਕੁੋਂਧਡਹਿੁ ੯-੧੯ 
 
ਨਾਲ਼ਮਿਯਦਧਲਾੱ ਪ ਹ੍ੜੜ੍ ਇਤ੍ਕੀ 
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ਲਾਲਜਦੋਧਲ਼ਾੱ ਪਸ਼ਟਦਲ਼ਧਦ ਕ ੁ
ਲਾਲ ਚਕਰਦ ਤੇਿਧਦ ਚਧਿਸੁਵ ਹਂਸਨਾਮਕਨੁ 
ਕਾਲਕਾਲਗਲ਼ਾੱ ਧਲ ਏਣਦੇਸੇ 
ਪਾਲਕਿ ਕੈਸੇਵੇਗੋਲ਼ਤੁ ਕ੍ੜੜ੍ ਇ 
ਪਾਲ਼ੁ ਅਵਿਧਭਲਾਸ਼ਗੇਲ਼ ਪੂਿੈਧਸਕਡੋੁਧਤਾੱ ਪ ੯-੨੦ 
 
ਵਾਸਵਾਨੁਜ ਿੇਣੁਕਾਤ੍ਮਜ 
ਦਾਸ਼ਿਧਥ ਵ੍ੜੜ੍ ਇਧਜਨਾੜ੍ਦਨਮਲ ਜ 
ਲਾਸ਼ਯਾਲਯ ਹਯਵਦਨ ਸ਼ਰੀਕਧਪਲ ਨਿਧਸਂਹ 
ਈ ਸੁਿੂਪਧਦ ਅਵਿਵਿ ਸਂ 
ਤੋਸ਼ ਪਧਡਸੁਤ ਧਨਤਯਸੁਿਮਯ 
ਵਾਸਵਾਧਗਹ ਹ੍ੜੜ੍ ਇਤ੍ਕਮਲਦੋਲ਼ੁ ਧ ਂ ਨੇਂ ਦੇਧਨਧਸ ੯-੨੧ 
 
ਸੁਿਪਨਾਲਯਕੈਧਦਦਡੋੇ ਮਨ 
ਵੇਿਗੁਵੁਦ ੁਸਤ੍ਪੁਣਯਮਾੜ੍ਗਧਦ 
 ਿਲੁ ਵਧਨਿ ਯ ਮਨੇਗੇ ਧਨਦਰਾਲਸਯਹਧਸਤ੍ੜ੍ ਇਸ਼ੇਯੁ 
ਤਿਧਣਤਨਯ ਧਨਕਤੇਨਧਦ ਸਂ 
ਭਧਿਤ ਕੋਪਾਟੋਪ ਤਿੋੁਵ 
ਦਿਧਵਦੋਿਨੁ ਧਨਿੜ੍ ਇਧਤਯਧਲ  ਿੇ ਪਾਪਗਲ਼  ਮਾਲ਼੍ਪ ੯-੨੨ 
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ਵਿੁਣਨਾੱ ਧਲ ਧਵਨੋਦ ਹਾਸਯਵੁ 
ਮਿੁਤਨੋਲ਼ੁ ਗਮਨਾਗਮਨ ਧਹਮ 
ਕਿ ਿਨਾਧਿਪਿਾੱ ਧਲ ਿੜ੍ਮਦ  ੁਾੱ ਧਿ ਜਧਨਸੁਵੁਦੁ 
ਹਿਨ ਮਂਧਦਿਦਾੱ ਧਲ ਗੋ ਿਨ 
ਿਿਧਣ ਕਨਯਾਦਾਨਗਲ਼ੁ ਓਂ 
ਦਿੇਘਧਲ਼ਗੇ ਤਡੇਯਦਲੇ ਕੋਡੁਧਤਹ ਧਚਾੱਤ ਪੁਾੱ ਟੁਵਦੁ ੯-੨੩ 
 
ਹ੍ੜੜ੍ ਇਦਯਦੋਲ਼ਗੇ ਧਵਿਧਕਤ ਕੇਸਿ 
ਕੋਦਗੇ ਸਵਪਨ ਸੁਸ਼ੁਧਪਤ ਧਲਂਗਧਦ 
ਮਿੁਹ ਕੜ੍ਧਣਕੇਯਾੱ ਧਲ  ਿੇ ਜਾਗਰਧਤਯੁ ਪੁਾੱ ਟੁਵੁਦੁ 
ਸੁਦਿੁਸ਼ਨ ਮੋਦਲਾਦ ਅਸ਼ਟਾ 
ਯੁਿਵ ਧਪਧਡਦੁ ਧਦਸ਼ਾਧਿਪਧਤਗਲ਼ 
ਸਦਨਦਧਲ ਸਂਚਧਿਸੁਤੀ ਪਧਿ  ੁਾੱ ਧਿਗਲ਼ ਕੋਡੁਵ ੯-੨੪ 
 
ਸੂਤਰਨਾਮਕ ਪਰਾਣਪਧਤ ਗਾ 
ਯਧਤਰ ਸਂਪਰਧਤਪਾਦਯਨਾਗੀ 
ਗਾਤਰਦੋਲ਼ੁ ਨੇਲੇਧਸਿਲੁ ਧਤਧਲ਼ਯਦੇ ਕਂਦਕਡਂਾੱ ਧਲ 
ਿਾਧਤਰਯੋਲ਼ੁ ਸਂਚਧਿਧਸ ਪੁਤਰ ਕ 
ਲ਼ਤਰ ਸਧਹਤਨੁਧਦਨਧਦ ਤੀੜ੍ਥ 
ਏਤਰਯਾਤਰੇਯ ਮਾਧਡਦਵੇੁ ਏਦਂੇਨੁਤ ਧਹਾੱ ਗੁਵਿ ੁ੯-੨੫ 
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ਨਾਿਧਸਹਂਸਵਿੂਪਦੋਲ਼ਗੇ ਸ਼ 
ਿੀਿਨਾਮਧਦ ਕਧਿਧਸਵਨੁ ਹਧਦ 
ਨਾਿੁ ਕਲ਼ੇਗਲ਼ੁਾੱ ਲ਼ ਧਲਗਂਧਦ ਪੁਿੁਸ਼ਨਾਮਕਨੁ 
ਤੋਿੁਵਨੁ ਅਧਨਿੁਾੱ ਿਦਲ਼ੋੁ ਸ਼ਤ 
ਤੀਿਮਣਧਨਿੁਾੱ ਿ ਿੂਪਧਦ 
ਪਰੇਧਿਸੁਵ ਪਰਦਯੁਮਨ ਸਥਲੂਕਲ਼ੇਵਿਦਧੋਲ਼ਾੱ ਦੁ ੯-੨੬ 
 
ਮੋਦਲੁ ਤਵਕਿੜ੍ਮਗਲ਼ੁ ਮਤਸਵੁ 
ਿੁਧਿਿਮੇਦੋਮਾੱ ਜਵਧਸਥਗ 
ਧਲ਼ਦਿੋਲ਼ਗੇ ਏਕੋਨਪਚਂਾਸ਼ਨ੍ਮਿੁਦਗਣਵੁ 
ਧਨਿਨ ਧਹਂਕਾਿਾਧਦ ਸਾਮਗ 
ਅਦਿ ਨਾਮਧਦ ਕਿਸੇੁਤੋਂਭ 
ੱਾੱਤਧਿਕ ਨਾਲਵਾੱ ਤਧੇਨਪ ਿੂਪਧਦ ਿਾਤੁਗਲ਼ੋਧਲ਼ਾੱ ਪ ੯-੨੭ 
 
ਸਪਤ ਿਾਤੁਗਲ਼ੋਲ਼ ਹਿੋਗੇ ਸਂ 
ਤਪਤ ਲੋਹਗਨਾਧਗਨਯਦਂਧਦ 
ਸਪਤ ਸਾਮਗਧਨੇੱਪ ਅੰਨਮਯਾਧਦ ਕੋਸ਼ਦੋਲ਼ ੁ
ਧਲਪਤਨਾਗਦੇ ਤਾੱ ਤਦਾਵਿਯ 
ਕ੍ੜਲੁਪਤਭੋਗਵ ਕੋਡੁਤ ਸਵਪਨ ਸੁ 
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ਸ਼ੁਧਪਤ ਜਾਗਰਤੇਯੀਵ ਤਜੈਸ ਪਰਾਜੰਅ ਧਵਸ਼ਵਾਿਯਾ ੯-੨੮ 
 
ਤੀਧਵਕੋਂਧਡਹਵਾੱ ਧਲ ਮਾੱਜ ਕ 
ਲ਼ੇਵਿਧਦ ਅਂਗਧੁਲਯ ਪੜ੍ਵਦ 
ਠਾਧਵਨਧਲ ਮੂੰ ਨੂਿੁ ਅਿਵਾੱਤੇਧਨਪ ਧਤਰਸਥਲ਼ਧਦ 
ਸਾਧਵਿਦ ਏਭਂਾੱ ਤੁ ਿਪੂਵ 
ਕੋਧਵਦਿੁ ਪਲ਼ੇੁਵਿੁ ਦਹੇਧਦ 
ਦੇਵਤੇਗਲ਼ੋਡਗੂਧਡ ਕਰੀਧਡਸੁਵਨੁ ਿਮਾਿਮਣ ੯-੨੯ 
 
ਕੀਟਪੇਸ਼ਸ੍ਕਧਿ ਨੇਨਧਵਧਲ 
ਕੀਟਭਾਵਵ ਤੋਿੇਦ ੁਤਦਵਤ 
ਿੇਟਿੂਪਵਨੈਧਦ ਆਡੁਵ ਤੇਿਧਦ ਭਕਧੁਤਯਧਲ 
ਕੈਟਭਾਧਿਯ ਿਯਾਨਧਦਂਦ ਭ 
ਵਾਟਧਵਯਨਧਤ ਸ਼ੀਘਰਧਦਂਦਧਲ 
ਦਾਧਟ ਸਾਿੂਪਯਵਨੁ ਐਦੁਵਿਲ੍ਪ ਜੀਧਵਗਲ਼ੁ ੯-੩੦ 
 
 ਈ ਪਧਿਯ ਦੇਹਦੋਲ਼ ੁਭਗਵ 
ਦੂਪਗਲ਼ ਮਿੇਯਦਲੇ ਮਨਧਦ ਪ 
ਦੇਪਦੇ ਭਕੁਧਤਯਧਲ ਸ੍ਮਧਿਸੁਤਧਲਾੱ ਪ ਭਕਤੁਿਨੁ 
ਗੋਪਧਤ ਜਗੰਨਾਥਧਵਠਲ ਸ 
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ਮੀਪਗਨੁ ਤਾਨਾਧਗ ਸਂਤਤ 
ਸਾਪਿੋਇਯ ਮਾਧਡ ਪਿੋੇਵਨੁ ਏਾੱਲ ਕਾਲਦਧਲ ੯-੩੧ 
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