
ਭੋਜਨਰਸ ਵਿਭਾਿ ਸਂਵਿ 
 
ਹਵਰਕਥਾਮ੍ਰ੍ ਇਤਸਸਾਰ ਗੁਰੁਗਲ਼ 
ਕਰੁਣਵਦਂਦਾਪਵਨਤਸੁ ਪੇਲ਼ੁਿੇ 
ਪਰਮ ਭਗਿਦ੍ਭਕਤਵਰਦਨਾਦਰਵਦ ਕੇਲ਼ੁਿਦੁੁ 
 
ਿਨਜਜਾਂਡਦੋਲ਼ੁੁੱ ਲ਼ਵਿਲ਼ ਚੇ 
ਤਸਨਰੁ ਭੁਂਵਜਪ ਚਤਸਰੁਵਿਿ ਭੋ 
ਜਨਪਦਾੜ੍ਥਵਦ ਚਤਸਰੁ ਵਿਿ ਰਸਰੂਪ ਤਸਾਨਾਵਗ 
ਮਨਕੇ ਬਂਦੁਦਨੁਂਡੁਵਣਵਸ ਸਂ 
ਹਨਨਕੁਪਚਯ ਕਰਣਕਾਨ ਂ
ਦਵਨਵਮਸ਼ਵਰਗਾਤ੍ਮਪਰਦ₹ਹਨ ਸੁਿਿਨੀਿ ਹਵਰ ੪-੧ 
 
ਨੀਡਦਂਦਦਵ ੁੱ ਪ ਵ ਗਂਕੇ 
ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਤ੍ਮਕ ਰਸਵਿਭਾਗਿ 
ਮਾਵਡ ਸ਼ੋਡਸ਼ਕ ੇਗਵਲ਼ਗੇ ਉਪਚਯਗਲ਼ਨੇ ਕੋਡੁਤਸ 
ਕਰੋਡ ਏੁੱਪੁੱ ਤਸੇਰਡ ੁਸਾਵਿਰ 
ਨਾਵਡਗਤਸਦੇਿਤਸੇਗਲ਼ੋਲ਼ਵਗ 
ੱੁੱਦਾਡੁਤਸਾਨਂਦਾਤ੍ਮ ਚਵਰਸੁਿ  ੋਕਦੋਲ਼ੁ ਤਸਾਨੁ ੪-੨ 
 

www.yo
us

igm
a.c

om



ੱੁੱਦਾਰੁਰਸਿੇਂਦੇਵਨਵਸ ਮੂਿ 
ੱੁੱਤਸਾਰੁ ਸਾਵਿਰ ਸਤਰੀ ਪੁਰੁਸ਼ ਨਾਵਡਯਲ਼ੁ ਤਸਦੁਪ 
ਿਾਰਕਨੁ ਤਸਾਨਾਵਗ ਸਰਵਸ਼ 
ਰੀਰਗਲ਼ਵ  ਅਹਸ਼ਚਰਾਵਤਸਰ ਵਿ 
ਹਾਰਮਾਲ਼੍ਪਨੁ ਬ੍ੜ੍ ਇਉਹਵਤਸਯੇਂਬ ਸੁਨਾਮਵਦਂ ਕਰਵੇਸ ੪-੩ 
 
ਆਰੁਰਸ ਸਤਸਵਾਵਦ ਭਦੇਵਦ 
ਆਰ ੁਮੂਰਾਵਗਹਿੁ ਸਰਾ 
ਸਾਰ ਨੀਤਸਾਪਰਚੁਰ ਿਡਂਾਿਂਡ ਵਚਤ੍ਪਰਚੁਰ 
ਈਰਵਿਕ ਏੁੱਪੁੱ ਤਸੁਸਾਵਿਰ 
ਮਾਰਮਣਨ ਰਸਾਿਯਰੂਪ ਸ਼ 
ਰੀਰਦਵ  ਭੋਜਯ ਸੁਪਦਾੜ੍ਥਵਦ ਵਤਸਵਲ਼ਦ ੁਭੁਂਵਜਸੁਿੁਦੁ ੪-੪ 
 
ਈਰਗਤਸ ਰਸਰੂਪਗਲ਼ੁ ਮੁ 
ੱ ਨੂਰੁ ਮਯਾ ੈਿੁੱ ਤਸੁ ਨਾ ਕ ੁ
ਚਾਰੁ ਘ੍ੜ੍ ਇਤਸਗਤਸ ਰੂਪਗਲ਼ੁ ਇੁੱ ਪੁੱ ਤਸਰੋਂਭੁੱਤਸੁ 
ਸਾਰ ਗੁਡਦੋਲ਼ਗੈਦੁ ਸਾਵਿਰ 
ਨੂਰਿੋਂਦੁ ਸੁਰੂਪ ਵਦਵਸਹ 
ਸਰਾਰੇਰਡੁ ਸ਼ਤਸ ਪਂਚਵਿਂਸ਼ਵਤਸ ਰੂਪ ਫ ਗਲ਼ਵ  ੪-੫ 
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ਵਿਸ਼ਦ ਵਸਥਰ ਤਸੀਣਿੁ ਵਨਰਹਰ 
ਰਸਦੋਲ਼ੁ ਮੂਰੈਦੁ ਸਾਵਿਰ 
ਵਤਸਰਸ਼ਤਸਨਿ ਰੂਪਗਲ਼ ਵਚਂਵਤਸਵਸ, ਭੁਂਵਜਪੁਦੁ ਵਿਸ਼ਯ 
ਸ਼ਵਸਨ ਤਸਤਸਵੇਸ਼ਰੋਲ਼ਵਗੁੱਦੀ 
ਪੇਸਵਰਵਨਂਦਵ  ਕਰਸੇੁਿਨੁ ਿੇ 
ਵਨਵਸਦਰੀ ਪਵਰ ਮਨਕੇ ਪੋਲ਼ੇਿਨੁ ਬੁੱ  ਵਿਬੁਿਵਰਗੇ ੪-੬ 
 
ਕਵਪ  ਨਰਹਵਰ ਭਾੜ੍ਗਿਤਸਰਯ 
ਿਪੁਸ਼ ਨੇਤਸਰਵਦ ਨਾਵਸਕਾਸਯਵਦ 
ਸ਼ਫਰਨਾਮਕ ਵਜਿਹੇਯਵ  ਦਂਤਸਦਵ  ਹਂਸਾਿਯ 
ਵਤਸਰਪਵਦਪਾਦਯ ਹਯਾਸਯ ਿਾਚਯਦੋ 
ਲ਼ਪਵਰਵਮਤਸ ਸੁਿਪੁ੍ਣ ਸਂਤਸਤਸ 
ਕ੍ੜ੍ ਇਪਣਰੋਲ਼ਵਗੁੱਦਿਰਿਰ ਰਸ ਸਵੀਕਵਰਵਸ ਕੋਡੁਿ ੪-੭ 
 
ਵਨਰੁਪਮਾਨਮਦਾਤ੍ਮ ਹਵਰ ਸਂ 
ਕਰੁਸ਼ਣ ਪਰਦਯੁਮਨ ਰਪੂਵਦ 
ਇਰੁਵਤਸਹਨੁ ਭੋਕ੍ੜਤ੍੍ ਇਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਤਸੁੱ ਛਵਕਤਦਨੁ ਯੇਵਨਵਸ 
ਕਰੇਸੁਿਨੁ ਨਾਰਾਯਣਵਨਰੁ 
ੱੁੱਿੇਰਡੁ ਨਾਮਵਦ ਭਜੋਯ ਿਸਤੁਗ 
ਵਨਰੁਤਸ ਤਸ੍ਪਕਨਾਵਗ ਤ੍੍ ਇਉਵਪਤਯਨੀਿ ਚੇਤਸਨਕੇ ੪-੮ 
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ਿਾਸੁਦੇਿਨੁ ਓਲ਼ਹੋਰਗੇ ਅਿ 
ਕਾਸ਼ ਕੋਡੁਿ ਨਭਸਥਨਾਵਗ ਰ 
ਮਾਸਮੇਤਸ ਵਿਹਾਰ ਮਾਲ਼੍ਪਨੁ ਪਂਚਰੂਪਦਵ  
ਆ ਸਰੋਰੁਹ ਸਂਭਿਾ ਭਿ 
ਿਾਸਿਾਦਯਮਰਾਵਦ ਚੇਤਸਨ 
ਰਾਵਸ਼ਯਲ਼ੋਵਗਹਨੇਂ ਦੁ ਅਵਰਤਸਿਨਿਨੇ ਕੋਵਿਦਨੁ ੪-੯ 
 
ਿਾਸੁਦੇਿਨੁ ਅ ਨਦੋਲ਼ ੁਨਾ 
ਨਾ ਸੁਭਯਵਦ ਸਕਂਰਸ਼ੁਣ ਕ੍ੜ੍ ਇ 
ਤਸੀਸ਼ ਪਰਮਾ ਨਦੋਲ਼ੁ ਘ੍ੜ੍ ਇਤਸਦੋਲ਼ਵਗੁੱ ਪਨਵਨਰੁੁੱ ਿ 
ਆ ਸੁਪ੍ਣਾਂਸਗਨੁ ਸੂਪਵਦ 
ਿਾਸਿਾਨੁਜ ਸ਼ਾਕਦਲ਼ੋੁ ਮੂ 
 ੇਸ਼ ਨਾਰਾਯਣਨੁ ਸੜ੍ਵਤਸਰਦਵ  ਨੇ ੇਵਸਹਨੁ ੪-੧੦ 
 
ਅਗਵਣਤਸਾਤ੍ਮ ਸੁਭਜੋਨ ਪਦਾ 
ੜ੍ਥਗਲ਼ ਓਲ਼ਗੇ ਅਿਡਂਿਾਦੋਂ 
ਦਗਵਲ਼ਨੋਲ਼ਨਤਂਸਾਂਸ਼ਵਦਂਦਵ  ਿਡਂਨੇਂ ਵਦਵਨਵਸ 
ਜਗਵਦ ਜੀਿਰ ਤ੍੍ ਇਵਪਤ ਪਵਡਸੁਿ 
ਸਵਗਤਸ ਭੇਦਵਿਿ੍ਵਜਤਸਨ ਈ 
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੍ਬਗੇਯ ਰੂਪਿਨਵਰਤਸੁ ਭੁਂਵਜਵਸ ਅ੍ਵਪਸਿੁਨਵਡਗੇ ੪-੧੧ 
 
ਈ ਪਵਰਯ ਵਰਤਸੁਂਬ ਨਰ ਵਨ 
ਤਸਯੋਪਿਾਵਸ ਵਨਰਾਮਯਨੁ ਵਨ 
ਸ਼੍ਪਾਵਪ ਵਨਤਸਯ ਮਹਤ੍ਸੁਯਜ ਆਗਲ਼ਾਚਵਰਵਸਦਿਨੁ 
ਪੋਪੁਵਦੁੱ ਪਦੁੁ ਬੁੱ ਪੁਦੇੇੱ  ਰ 
ਮਾਪਵਤਸਗਵਿਸ਼ਠਾਨਿੇੇੰਨੁ ਕ੍ੜ੍ ਇ 
ਪਾਪਯਵੋਨਵਿ ਮਾਤਸਨਾਵ ਸਵੁਤਸਹ ਜਨਵਨਯਤਂਸੇ ੪-੧੨ 
 
ਆਰੇਰਦੁ ਸਾਵਿਰਿ ਮੇਵ  ਨੋਰ ਐਿਥਥੋਮ੍ਰਿ ੁਰੂਪਵਿ 
ਸਾਰਭੋਕਥਵਨਰੁਧ੍ਿ ਿਿੇਨੁ ਅ ਨਮਯਨੇਵਨਪ 
ਮੂਰੇਰਦੁਿਰੇ ਸਾਵਿਰਿ ਮੇ  ਮੂਰਵਿਕ ਨਾ ਵਥਥੁ ਰੂਪਵਿ 
ਥੋਰੁਵਥਹ ਪਰਿਯੁਮਨ ਜਗਿੂਲ਼ੁ ਪਰਾਣਮਯਨਾਵਗ ੪-੧੩ 
 
ਏਰਡੁ ਕੋਸ਼ਦ ਓਲ਼ਹਰੋਗੇ ਸਂ 
ਕਰੁਸ਼ਣੈਦੁ ਸੁ ਅਦਰਿ 
ੱੁੱਤਸੇਰਡੁ ਸਾਵਿਰਦੇਲ਼ਵਿਕ ਸ਼ਤਸਰੂਪਗਲ਼ ਿਵਰਵਸ 
ਕਰੇਵਸਕੋਂਬ ਮਨੋਮਯਨੁ ਏ ਂ
ਦਰਵਿਦੂਰਨੁ ਈਰਰੇਡੁ ਸਾ 
ਵਿਰਦ ਮੁ ਨੋਰਾਦ ਮ ੇਨਾਲ੍ਕਵਿਕ ਏੁੱਪੁੱ ਤਸੁ ੪-੧੪ 
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ਰੂਪਵਦਂ ਵਿਜ ਆਨ ਮਯਨੇਂ ਬ 
ਈ ਪੇਸਵਰਵਨਂ ਆਸੁਦੇਿਨੁ 
ਿਯਾਵਪਵਸਹ ਮਹਦਾਵਦ ਤਸਤਸਵਿ ਤਸਤ੍ਪਵਤਸਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ 
ਈ ਪੁਰੁਸ਼ਨਾਮਕਨ ਸ਼ੁਭਸਵੇ 
ਦਾਪਲ਼ੇਵਨਵਸ ਰਮਾਂਬ ਤਸਾ ਬਰ 
ਹ੍ਮਾਪਰੋਇਗਲ਼ਾਦਿਰ ਵ ਂਗਾਂਗ ਕੇਵਡਸੁਿਲ਼ੁ ੪-੧੫ 
 
ਐਦੁਸਾਵਿਰ ਨੂਰ ਇੁੱਪ 
ੱੁੱਤਸੈਦੁ ਨਾਰਾਯਣਨ ਰੂਪਿ 
ਤਸਾ ਿਵਰਵਸਕੋਂਡਨੁਵਦਨਵਦ ਆਨਂਦਮਯਨੇਵਨਪ 
ਐਦੁ  ਅਦ ਮੇ ੇ ਏਭਂ 
ੱੁੱਤਸੈਦੁ ਸਾਵਿਰ ਨਾਲ੍ਕੁ ਸ਼ਤਸਗਲ਼ 
ਐਦੁ ਕੋਸ਼ਾਤ੍ਮਕ ਵਿਵਰਂਚਾਂਡਦੋਲ਼ੁ ਤਸੁਵਂਬਹਨੁ ੪-੧੬ 
 
ਨੂਰਿੋਂਦੁ ਸੁਰੂਪਵਦ ਂਸ਼ਾਂ 
ਤਸੀਰਮਣ ਤਸਾਨ ਨਨੇਵਨਪੈ 
ਨੂਰ ਮੇਲ੍ਮੂਰਵਿਕਦਸ਼ ਪਰਾਣਾਿਹਯ ਪਰਦਯਮੁਨ 
ਤਸੋਰੁਵਤਸਹਨੈਿੁੱਤਸੈਦੁ ਵਿ 
ਕਾਰ ਮਨਦਲ਼ੋੁ ਸਂਕਰੁਸ਼ਣੈ 
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ਨੂਰੁ ਚਤਸੁਰਾਸ਼ੀਵਤਸ ਵਿਜ ਆਨਾਤ੍ਮ ਵਿਸ਼ਵਾਿਹਯ ੪-੧੭ 
 
ਮੂਰੁ ਸਾਵਿਰਦ੍ਿਸ਼ਤਸ ਮੇ 
 ੀਰਵਿਕਰਪੂਗਲ਼ ਿਵਰਵਸ ਸ਼ 
ਰੀਰਦੋਲ਼ਗਾਨਂਦਮਯ ਨਾਰਾਯਣਾਹਵਯਨੁ 
ਈਰੇਰਡੁ ਸਾਵਿਰਦ ਮੇਲ੍ਮੁ 
ੱ ਨੂਰੁ ਐਦੁ ਸੁਰੂਪਵਦਂਦਵ  
ਭਾਰਤਸੀਸ਼ਨੋਵਲ਼ੁੱ ਪ ਨਿਨੀਤਸਸਥ ਘ੍ੜੜ੍ੁਤਸਦਤਂਸ ੇ੪-੧੮ 
 
ਮੂਰਵਿਕ ਐਿੁੱਤਸੁ ਪਰਾਣ ਸ਼ 
ਰੀਰਦੋਲ਼ਗਵਨਰੁੁੱ ਿਵਨੇੱਪੈ 
ਨੂਰੁ ਹ ਨੋਂ ਦਵਿਕਪਾਨਨੋਵਲ਼ੁੱ ਪੈ ਪਰਦਯੁਮਨ 
ਮੂਰਨੇਯ ਿਯਾਨਨੋਲ਼ਗੈਦਰੇ 
ਨੂਰੁ ਰੂਪਵਦ ਸਂਕਰੁਸ਼ਣੈ 
ਨੂਰੁ ਮੂਿੁੱ ਤਸੈ ਦੁਦਾਨਨੋਵਲ਼ੁੱ ਪ ਮਾਯੇਸ਼ ੪-੧੯ 
 
ਮੂ ਨਾਰਾਯਣਨੁ ਐਿ 
ੱੁੱਤਸੇਲ਼ਵਿਕ ਐਨੂਰੁ ਰੂਪਿ 
ਤਸਾਵਲ਼ ਸੜ੍ਵਤਸਰਵਦ ਸਮਾਨਨੋਵਲ਼ੁੱ ਪ ਸੜ੍ਵੇਸ਼ 
 ੀ ੇਗੈਿਨੁ ਸਾਵਿਰਦ ਮੇ 
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 ੇਲ਼ੁ ਨੂੜ੍ਹ ਨੋਂ ਦੁ ਰੂਪਿ 
ਤਸਾਵਲ਼ ਪਂਚਪਰਾਣਰਲ਼ੋੁ  ੋਕਗਲ਼ ਸ ਹੁਿਨੁ ੪-੨੦ 
 
ਵਤਸਰਨਿਵਤਸ ਸਵਰੂਪਾਤ੍ਮਕਵਨਰ ੁ
ੱੁੱਿਨੁ ਸਦਾ ਯਜਮਾਨਨਾਵਗ 
ੱੁੱਦਨ  ਯਮ ਸੋਮਾਵਦ ਵਪਤ੍੍ ਇਦੇਿਤਸੇਗਵਲ਼ਗੇ ਅ ਨ 
ਨੇਵਨਪਨਾ ਪਰਦਯੁਮਨ ਸਂਕਰ ੁ
ਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗਿ ਮਾਵਡਕੋਂ 
ਡੁਵਣਪ ਵਨਤਸਯਾਨਂਦ ਭੋਜਨਦਾਵਯ ਤਸੜੁ੍ਯਾਹਵ ੪-੨੧ 
 
ਸ਼ ਣਿਵਤਸਨਾਮਕਨੁ ਿਸੁ ਮੂ 
ੱੁੱਕ ਣ ਭਾਸ੍ਕਰਰੋਲ਼ਗੇ ਵਨਂਤਸੁ ਪਰ 
ਪ ਨ ਰਨੁਵਦਨ ਵਨਸ਼੍ਕਪਟ ਸਦ੍ਭਵਕਤਯਵ  ਮਾਲ਼੍ਪ 
ਪੁਣਯ ਕ੍ਮਿ ਸਵੀਕਵਰਵਸ ਕਾ 
ਰੁਣਯ ਸਾਗਰਨਾ ਵਪਤ੍੍ ਇਗਵਲ਼ਗ ੇ
ਗਣਯ ਸੁਿਵਿੁੱ ਤਸਿਰ ਪੋਰੇਿਨੁ ਏੁੱ  ਕਾ ਦਵ  ੪-੨੨ 
 
ਸੁਤਸਪਨੇਕੋੇੱਤਸਰ ਸੁਪਚਂਾ 
ਸ਼ਤਸਿਰਣ ਕਰਣਵਦ ਚਤਸੁਵੜ੍ਵ ਂ
ਸ਼ਵਤਸ ਸੁਤਸਤਸਵਵਦ ਿਾਤਸਗੁਲ਼ੋਲ਼ਵਗੁੱਦਵਿਰਤਸਵਨਰੁੁੱ ਿ 
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ਜਤਸਨ ਮਾਲ਼੍ਪਨੁ ਜਗਵਦ ਜੀਿ 
ਪਰਤਸਵਤਸਗਲ਼ ਸ਼ ਣਿਵਤਸ ਨਾਮਕ 
ਚਤਸੁਰ ਮੂਵੜ੍ਤਗਲ਼ਵੜ੍ਚਸੁਿਰਦਵਰਂਦੇ ਬੁੱ ਿਰੁ ੪-੨੩ 
 
ਅਂਬੁਜਜਾਂਡੋਦਰਨੁ ਵਿਵਪਨਵਦ 
ਸ਼ਬਵਰਯੇਂਜ ਨੁਂਡੁ ਗਕੋੁ  
ਦਬ ੇਯਰਨੋਵ ਵਸਦਨੁ ੍ ਇਵਸ਼ ਪਵਤਸਨਯਰ ੁਕੋੇੱਟ ਨ 
ਸੁਭੁਜ ਤਸਾ ਭੁਂਵਜਵਸਦ ਸਵਰਮਣ 
ਕੁਬੁਜ ੇਗਂਿਕੇ ਓਵ ਦ ਮੁਵਨਗਣ 
ਵਿਬੁਿਸੇਵਿਤਸ ਵਬਡਿੁਨੇ ਨਾਵਿੁੱ ਤਸ ਕ੍ਮਫ  ੪-੨੪ 
 
ਗਣਨੇਵਯੁੱ ਦ ਪਰਮਸੁਿ ਸ 
ਦਗੁਣਗਣਂਗਲ਼  ੇਸ਼ ੇਸ਼ਕੇ 
ਏਣੇਯੇਵਨਸਦੁ ਰਮਾਬ੍ੜਜ ਭਿਸ਼ਕਰਾਵਦਗਲ਼ ਸੁਿਿੁ 
ਉਣੁਤਸੁਣੁਤਸਮੈ ਮਰੇਦੁ ਕ੍ੜ੍ ਇਸ਼੍ਣਾ 
੍ਪਣਿੇਨ ੁ ਕੈਕੋਂਬਨ੍ਭਕ 
ਜਨਵਨ ਭੋਜਨ ਸਮਯਦਵ  ਕੈਯੋੇੱਡੁਿਂਦਦਵ  ੪-੨੫ 
 
ਜੀਿ ਕ੍ੜ੍ ਇਤਸ ਕ੍ਮਗਲ਼ ਵਬਡਦੇ ਰ 
ਮਾਿਰਨੁ ਸਈਕਵਰਵਸ ਫ ਗਲ਼ 
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ਨੀਿਨਵਿਕਾਰਾਨੁਸਾਰਦ ਿਵਰਗਨਿਰਤਸ 
ਪਾਿਕਨੁ ਸੜ੍ਵਸਵ ਭੁਂਵਜਵਸ 
ਤਸਾ ਵਿਕਾਰਿਨੈਦਨੋੇੰਮੇਗੁ 
ਪਾਿਕਨੇ ਪਾਿਨਨੇਵਨਪ ਹਵਰਯੁਂਬੁਦੇਨਵਰਦੁ ੪-੨੬ 
 
ਕ ੁਸ਼ ਵਜਹਵੇਗੇ ਸੁਸ਼ਠਭੁੋਜਨ 
ਜ  ਮੋਦ ੁ ਵਿਸ਼ਦਰੋੁਿੁਦੁ ਵਨ 
ਸ਼੍ਕ ੁਸ਼ ਵਜਹਵੇਗੇ ਸਰੁਸ ਤਸੋਰੁਿੁਦੇੇੱ  ਕਾ ਦਵ  
ਸੁ ਵ ਤਸਾਂਗਗੇ ਸਕ ਰਸ ਮਂ 
ਗਲ਼ਿੇਵਨਸੁਵਤਸਹਦੁ ਨਮਯ ਕ ੈ
ਕੋਲ਼ਦੇ ਵਬਡੁਿਨੇ ਪਤੂਸਵਨਯ ਵਿਸ਼ਮੋ ੇਯਨੁਂਡਿਨੁ ੪-੨੭ 
 
ਪੇਲ਼ ੇਨੁ ਸਮੀਰਦੇਿਨੁ 
ਕਾ ਕੂਟਿਨਂੁਡੁ  ੋਕਿ 
ਪਾਵ ਵਸਦ ਤਸੁੱ ਦਾਸਨੋੜ੍ਵਨੁ ਅਮ੍ਰ੍ ਇਉਤਸਨੇਵਨਵਸਦਨੁ 
ਸ਼ਰੀ  ਕਵੁਮਿੁੱ ਭ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭ 
ਜਾ ਕ੍ਮਗਲ਼ੁਂਬਨੁਪਚਯ 
ਦੇਦੇਵਲ਼ਗੇਗਲ਼ਿਵਗੁੱ ਿੇਂਵਦਗੁ ਸਵਰਸਗਲ਼ ਵਬੁੱਟੁ ੪-੨੮ 
 
ਈ ਪਵਰਯ ਚਯੁਤਸਨ ਤਸੁੱ ਤਸ 
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ਦੂਪ ਤਸ ਨਾਮਗਲ਼ ਸ ੇ ਨਾ 
ਨਾ ਪਦਾੜ੍ਥਵਦ ਨੇਨੇਨੇਨੇਦੁ ਭੁਂਵਜਸੁਤਸਵ ਰੁ ਵਿਸ਼ਯ 
ਪਰਾਪਕ ਸਥਾਪਕ ਵਨਯਾਮਕ 
ਿਯਾਪਕਨੁਯੇਂਦਵਰਦੁ ਨੀ ਵਨ 
੍ ੇਪਨਾਵਗਰੁ ਪੁਣਯ ਪਾਪਗਲ਼ਨ੍ਵਪਸਿਨਵਡਗੇ ੪-੨੯ 
 
ਐਦੁ  ਏਭਂੁੱ ਤਸਰੋਂਭ 
ੱੁੱਤਸਾਦ ਸਾਵਿਰਦੇਲ਼ਨੂੁਰਰ 
ਐਦੁ ਰੂਪਿ ਿਵਰਵਸ ਭੋਕ੍ੜਤ੍੍ ਇਗ ਭੋਜਯਨੇਂ ਦੇਵਨਵਸ 
ਸ਼ਰੀਿਰਾ ਦੁੜ੍ਗਾਰਮਣ ਪਾ 
ਦਾਵਦ ਵਸ਼ਰਪੜ੍ਯਂਤਸ ਿਯਾਵਪਵਸ 
ਕਾਦੁਕੋਂਵਡਹ ਸਤਂਸਤਸ ਜਗ ਨਾਥ ਵਿੁੱ ਠ ਨੁ ੪-੩੦ 
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