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ਜੇਿੇਯਧਰਂਦੋਿਗੂਧਿ ਰਾਧਜਸੁ

w

w

ਤਸਿਧਵਯੋਲ਼ਧਗੱ ਪਨੁ ਸਦਾ ਗੋਜਾਧਦਰਜਨੁ ਏਧਨਧਸ
ਉਿੁਪਧਨਂਦਧਭਵ੍ੜ੍ਇਧ੍ਧਧਿਗਲ਼ ਤਸਾ
ਕੋਿੁਤਸ ਪਇਮ੍ੜ੍ਇਗਾਧਹਗਲ਼ ਕਾ
ਰੋਿਿ ਕਾਵਨੁ ਤਸੱ ਤਸਦਾਵਹਯਨਾਧਗ ਜੀਵਰਨੁ ੧੩-੨੫
ਧਵਧਪਨਦੋਲ਼ੁ ਸਂਤਸਧਯਸੁਵਨੁ ਕਾ
ਸ਼ਯਧਪਯਨਲ਼ੇ ਦਵ ਸਥਲ਼ਗਲ਼ਧਿ ਸੜ੍ਵਤਸਰ ਕੇਸ਼ਵਨੁ
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ਖਪਧਤਸ ਗਗਨਧਦ ਜਿਗਲ਼ਧਿ ਮਹ
ਸ਼ਫਰਨਾਮਕ ਭਕਤਰਨੁ ਧਨ
ਸ਼੍ਕਪਟਧਦਂਦਧਿ ਸਿਹੁਵਨੁ ਕਰੁਣਾਲ਼ੁ ਧਦਨਧਦਨਧਦ ੧੩-੨੬
ਕਾਰਣਾਂਤਸੜ੍ਯਾਧਮ ਸਥੂਿਵ ਤਸਾਰ ਵਯਾਪਤਾਂਸ਼ਾਧਦ ਰੂਪਕ
ਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਪਰਧਵਧਵਕਤਨਂਦ ਸਥੂਿ ਧਨੋੱਸਾਰ

om

ਆਰੁ ਰਸਗਲ਼ਨ੍ਧਪਸਲ੍ਪਧਰ

a.
c

ਗੀ ਰਹਸਯਵ ਪੇਲ਼ਦੇ ਸਦਾ

ou
si

gm

ਪਾਰਮਧਹਮਨ ਰੂਪਗੁਣਗਲ਼ ਨੇਨੇਦੁ ਸੁਧਖਸੁਧਤਸਰੁ ੧੩-੨੭
ਜਿਗਤਸੋਿੁਪਨਮਿ ਧ ਂ ਵ ਮੇਿੁਵੇਵੇਂ ਧਤਸ ਹਰੁਸ਼ਧਦਂਦਧਿ

.y

ਜਿਚਰਪਰਾਧਣਗਲ਼ੁ ਧਨਤਸਯਧਦ ਯਤਸਨਗੈਵਂਤਸੇ

w

ਹਿਿਰਾਨੁਜ ਭੋਗਯਰਸਗਲ਼

w

w

ਨੇਿੇ ਯਨਧਰਯਦੇ ਪੂਧਜਸੁਤਸ ਹਂ
ਧਿਸੁਵਰੁ ਪੁਰੁਸ਼ਾੜ੍ਥਗਲ਼ ਸੜਕੁਿਜਰਾਵੇਂਦੁ ੧੩-੨੮
ਦੇਵ ੍ਇਧਸ਼ ਗਂਿੜ੍ਵ ਧਪੜ੍ਇ ਨਰ ਦੇਵ ਮਾਨਵ ਦਨੁਜ ਗੋਜ ਖ
ਰਾਧਵ ਮੋਦਿਾਦਧਖਲ਼ ਚੇਤਸਨ ਭੋਗਯਰਸਗਲ਼ਨੁ
ਯਾਵਦਵਯਵਗਲ਼ੋ ਲ਼ਧਗੱ ਦੁ ਰ
ਮਾਵਰਨੁ ਸਵੀਕਧਰਪ ਯਾਵ
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ੱੱਜੀਵਗਣੱ ਕੇ ਸਵਯੋਗਯ ਰਸਗਲ਼ਨੀਯਨੇਂਦੇਂਦੁ ੧੩-੨੯
ਹਰਟੇਗਲ਼ਨੀਿਾਧਿ ਕਾਂਚਨ
ਪਰਧਟ ਿੋ ਸ਼ਾਿ ਧਦਗਲ਼ੁ ਸਮਵੇਂਦਧਰਤਸੁ ਧਨਤਸਯਦਧਿ
ਪੁਰੁਟਗ੍ਭਾਂਿੋਦਰਨੁ ਸ
ੜਪੁਰੁਟਨੇਂਦੇਧਨਸੇੋੱਿਰੋਲ਼ਧਗ

a.
c

om

ੱੱਦੁਰੁਟੁਕ੍ਮਵ ਮਾਲ਼੍ਪਨੇਂਦਧਿਗਧਿਗੇ ਨੇਨੇਵੁਧਤਸਰੁ ੧੩-੩੦

gm

ੁਃਊਤਸਲ਼ਧਦ ਜਨਰੁਗਲ਼ੁ ਮ੍ਮਕ ਮਾਤਸੁਗਲ਼ਨਾਧਿਦਰੇ ਸਧਹਸਦੇ
ਮਾਤਸੁਲ਼ਾਂਤਸਕ ਜਾਰ ਹੇ ਨਵ

ou
si

ਘ੍ਾਧਤਸਸੁਵਰਧਤਸਕੋਪਧਦਂਦਧਿ ਏੱਚਧਰਪ ਤਸੇਰਧਦ

.y

ਨੀਤਸਚੋਰਨੇ ਏੰਨਿੁ ਤਸੰ ਨ ਧਨ

w

w

w

ਕੇਤਸਨਦੋਧਲ਼ੱਟਵਰ ਸਂਤਸੈਸੁਵਨੁ ਕਰੁਣਾਲ਼ੁ ੧੩-੩੧
ਹਧਰਕਥਾਮ੍ੜ੍ਇਤਸਸਾਰਧਵਦੁ ਸਂ ਤਸਰੁ ਸਦਾ ਧਚੱ ਤਸਧਯਸੁਵੁਦੁ ਧਨ
ਸ਼ਠੁਧਰਗਧਲ਼ਗੇ ਧਪਸ਼ੁਨਧਰਗਯੋਗਯਧਰਦਨੁ ਪੇਲ਼ਦਿੇ
ਧਨਰੁਤਸ ਸਦ੍ਭਧਕਤਯਧਿ ਭਗਵ
ੱੱਚਧਰਤਸੇਗਲ਼ ਕੋਂਿਾਧਿ ਧਹੱ ਗੁਵ
ਪਰਮ ਭਗਵੱ ਦਾਸਧਰਗੇ ਧਤਸਧਲ਼ਸੁਵੁਦੁ ਈ ਰਹਸਯ ੧੩-੩੨
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ਸਤਸਯਸਂਕਲ੍ਪਨੁ ਸਦਾ ਏ ਧਨੋੱਤਸਦ
ੁ ੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾੜ੍ਥਵੇਂਦਧਰ
ਦਤਸਯਧਿਕ ਸਂਤਸੋਸ਼ਦਧਿ ਨੇਨੇਵੁੱ ਤਸ ਭੁਂਧਜਸੁਵਦ
ੁ ੁ
ਧਨਤਸਯਸੁਖਸਂਪੂ੍ਣ ਪਰਮ ਸੁ
ਹ੍੍ਇੱ ਤਸਮ ਜਗੰ ਨਾਥਧਵਠਠਿ

w

w

w

.y
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si

gm

a.
c

om

ੱ ਧਤਸਧਸ ਭਵਾਂ ੁਧਿਯ ਧਚੜਸੁਖ ਵਯਧਕਤ ਕੋਿੁਧਤਸੱ ਪ ੧੩-੩੩
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