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ਡੁਧਣਧਸ ਸਂਿਇਸੁਵ ਜਾਿਹ ਧਵ

gm

ਵਿਜਿਾਭਿੁ ਸੜਵਿਸ ਉਂ

ou
si

ਜਿਕ ਜਨ੍ਮਾਦਯਧਿਲ਼ਦੋਸ਼੍ਧਵਦੂਿ ਗਂਭੀਿ. ੨੫

.y

ਆਸੇਗੋਲ਼ਗਾਦਵਿੁ ਜਿਧਿਗੇ

w

ਦਾਸਿੇਧਿਸੁਵਿਾਸੇਯਿੁ ਧਿਜ

w

w

ਦਾਸਗੈਧਦਹ ਪੁ ਂਸਗੇੱਲਿੁ ਦਾਸਿੇਧਿਸੁਵਿੁ

ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਿਂਧਘਰਸਿੋਜਯੁ ਗਲ਼ ਧਿ

ਿਾਸ਼੍ੇਧਯਂਦਧਲ ਭਧਜਸੇ ਓਧਲਦੁ ਿ

ਮਾਸਧਹਤ ਤਿਿੇ ਕੋਡੁਵ ਕਿੁਣਾਸਮੁ ਦਰ ਹਧਿ ੨੬
ਦਯੁਿਧਦਯਾਿਯਂਤਵਿੁ ਕਾਣਦੇ
ਮਿੁਜ ਏਕਤਰ ਦਧਲ ਤਾ ਮ
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ੰੱਜਿਵ ਗੈਯੇ ਸਮਸਤਦੋਸ਼੍ ਧਦ ਧਵਮੁ ਕਤਿਹ ਤੇ ਿਧਦ
ਅਿਘਿਂਅਲਾਿਂਤਾਿਂਤ ਸੁ
ਗੁਣਗਲ਼ੋ ਲ਼ਗੋਂਦੇ ਗੁਣੋ ਪਾ

ਸਿਵਗੈਵ ਮਹਾਤ੍ਮ ਿਿਯਕ੍ੜੁ ਠਾੜਠਿੇਧਿਸੁਵਿੁ ੨੭
ਵਾਸੁਦੇਵਿੁ ਕਿੇਸੁਵਿੁ ਕਾੜ

ਭੂਸ਼੍ਣਿੁ ਤਾਿਾਧਗ ਤੋ ੜ੍ਪ ਪ

gm

ਵਾਸਿੂਪਧਿਿੁੱਿਦੇਵਿੁ

a.
c

ਵਾਸਵਾਧਗਹ ਤੂ ਲਦੋਲ਼ੁ ਤਂਤੁ ਗਿੁ ਪਰਦਯੁਮ੍

om

ਪਾਸਿਾਮਧਦ ਸਂਕਿੁਸ਼੍ਣਿੁ

ou
si

ਿੇਸ਼੍ ਿਾਿਾਯਣਿੁ ਸੜਵਦ ਮਾਿਯਮਾਿਦਿੁ ੨੮

.y

ਲਲਿੇਧਯਂਦੋਡਗੂਧਡ ਿੈਲਗ

w

ਲ਼ੋ ਲ਼ਗੇ ਓਤਪਰੋਤਿੂਪਧਦ

w

w

ਿੇਲੇ ਧਸਹਿੁ ਿਤੁ ਿਾਤ੍ਮਕ ਜਗਿਾਥਧਵਠਲਿੁ
ਿਧਲ਼ਧਬਧਸਲੁਮਲ਼ੇ ਗਾਧਲ਼ਧਯਂਦਿ
ਘਧਲ਼ਗੇ ਧਬਡਦਲੇ ਕਾਵਿੇਂਦਧਿ

ਧਦਲ਼ੇ ਯੋਲ਼ਧੜਿਸੁਧਤਿੁ ਸਦਾ ਸੜਵਾਂਤਿਾਤ੍ਮਕਿ ੨੯
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