
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਦੈਤ੍ਯਤ੍ਾਿਤ੍ਮ੍ਯ ਸਂਰਿ 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ੍ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਿਿਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁਵੁਿੁ 
ਸਂਰਿ ਸੂਚਿੇ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਮੁ੍ਕਤਾਮੁ੍ਕਤ ਸੁਿਵਿ ਵਾਸੁਦੇਵਗੇ ਭਰਕਤਯਰਿ ਕਮ੍ ਿਾਸਿਿੁ 
ਪੇਰਲ਼ਦਿੁ ਦੈਤ੍ਯਸਵਭਾਵਗੁਣਗਲ਼ਿੁ 
ਏਿਗੇ ਰਿਿੰਿਰਿ ਭਕੁਰਤ੍ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿਗ ਲ਼ੇਰਿਰਤ੍ਹਵੁ ਪਰਾਣਿਰਿ ਰਤ੍ਰਲ਼ਯਦੇ 
ਹਿੁਮ੍ਦਾਦਯਵਤ੍ਾਿਗਲ਼ ਭਦੇਗਲ਼ ਪੇਲ਼ੁਵਵ ਦਿੁਜ ਘੋਿਾਂਿਂਤ੍ਮ੍ਰਸਗਯੋ ਗਯਿੁ 
ਿ ਸਂਸ਼੍ਯ ਰਿਿੰਿ ਬੈਵਿ ਕੋਿੇਯ ਿਾਰਿਗੇ ਰਪਰਿਦੁ ਛੇਰਦਪੇਿੇਂ ਦਿਬਜ ਭਵ ੩੦-੦੧ 
ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ਬਿ ਸੁਖ ਪੂੜਣਵਯਾਪਤਗੇ ਹੀਿਗੁਣਿੇਂ ਬੁਵਿੁ ਈਸ਼੍ਵਿ ਿਾਿੇਯੇਂਬੁਵ 
ਸੱਰਚਦਾਿਂਦਾਤ੍ਮ੍ਗੁਤ੍ਪੱਰਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਰਿਤ੍ਂਰਬਰਿਗੀਸ਼੍ਗੇ ਰਵਯੋ ਗਾਿੁਰਚਂਤ੍ਿੇ ਛੇਦ 
ਭਦੇਰਵ ਹੀਿਦੇਹਗੇ ਸ਼੍ਸਤਰਗਲ਼ਭਯ ਪੇਲ਼ੁਵਵ ਦੈਤ੍ਯ ੩੦-੦੨ 
ਿੇਸ਼੍ਭਯਸ਼ੋ੍ਕਾਰਦਸ਼ੁ੍ਿਯਗੇ ਕਲੇਸ਼੍ਗਲ਼ ਪੇਲ਼ੁਵਵ ਿਾਮ੍ ਵਯਾਸਿਪੂਂਗਰਲ਼ਗੇ ੜੁਰਸ਼੍ 
ਰਵਪਰਤ੍ਵ  ਪੇਲ਼ੁਵਵ ਦਾਸ਼੍ਿਰਥ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਰਦਿੂਪਕੇ ਕੇਸ਼੍ਖਂਿਿ ਪੇਲ਼ਵ  ਮ੍ੱਕਰਲ਼ ਗੋਸੁਗ 
ਰਸ਼੍ਵਾੜਚਿੇਯ ਮ੍ਾਰਿਦਿੇਂ ਬੁਵਵਿੇ ਦੈਤ੍ਯ ੩੦-੦੩ 
ਪਾਪਪਰਿਹਾਿਾੜਥ ਿਾਮ੍ਿੁ ਮ੍ਾਪਰਤ੍ਯ ਰਿੜ੍ਰਮ੍ਰਸਦ ਭਗਵ- ਦੂਪਿੂਪਕੇ 
ਭਦੇਰਚਂਤ੍ਿੇ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ਮ੍ਾਿਵਿੁ ਆਪਗਲ਼ੁ ਸੱਤ੍ੀੜਥ ਗੁਿੁ ਮ੍ਾ ਤ੍ਾਰਪਤ੍ੜੁ ਪਰਭੁ 
ਪਰਰਤ੍ਮ੍ ੇਭੂਤ੍ ਦ ਯਾਪਿਿ ਕਂਿਵਿੇ ਦੇਵਿੁ ਏਂਬੁਵਿੇ ਦੈਤ੍ਯ ੩੦-੦੪ 
ਸੁਂਦਿ ਸਵਯਂਵਯਕਤਵੁ ਰਚਦਾ ਿਂਦ ਿੂਪਗਲ਼ੇਂਬੁਵਿੁ ਿਿ ਰਿਂਦ ਰਿੜ੍ਰਮ੍ਤ੍ ਈਸ਼੍ਵਿਗੇ 
ਅਰਭਿਰਮ੍ਸੁਰਤ੍ਹ ਿਿਿੁ ਕਂਦੁਗੋਿਲ਼ ਰਦਵਾਕਿਿੁ ਹਰਿ ਓਂਦੇ ਸੂੜਯ 
ਸੁਿੋੱਤ੍ਮ੍ਿੁਜਗ ਦਵ ਂਦਯਿੇਂ ਬੁਵ ਰਵਸ਼ੁ੍ਦੂਸ਼੍ਣੇ ਮ੍ਾਿੁਵਵ ਦੈਤ੍ਯ ੩੦-੦੫ ੧ 
ਿੇਮ੍ਰਦਂਦਸ਼੍ਵੱਥ ਤ੍ੁਿਸੀ ਸੋਮ੍ਿਿਿਰਿ ਰਵਮ੍ਿ ਸ਼੍ਾਰਿ ਗਰਾਮ੍ਗਲ਼ਰਿੱਟਰਭਿਰਮ੍ਪ 



ਿਿ ਮੁ੍ਰਕਤਯੋਗਯ ਸਦਾ ਭੂਰਮ੍ਯੋਲ਼ੁ ਿੜ੍ਮ੍ਾੜਥਮੁ੍ਰਕਤ ਸੁ ਕਾਮ੍ਾਪੇਏਗਰਲ਼ਂਦ ਸ਼੍ਾਰਿ 
ਗਰਾਮ੍ਗਲ਼ ਵਯਰਤ੍ਰਿਕਤ ਵਂਰਦਸੇ ਦੁੁਃਖ ਵੈਦੁਵਿੁ ੩੦-੦੬ 
ਰਵਤ੍ਤ੍ਮ੍ਰਹਮ੍ਿ ਰਬੱਟ ੁਸੁਿਰਿਗੇ ਪ੍ੜੁਥਗਵਂਦਿੇ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ਮ੍ਾਿਵ ਰਦਰਤ੍ਜਿੇ ਸਰਿ 
ਹਰਿਯੁ ਤ੍ਾ ਸਂਰਸਥਤ੍ਿੇਰਿਸਿੱਰਿ ਚਤ੍ੁਿਮੁ੍ਖਮ੍ੋਦਿਾਦਰਖਲ਼ ਦੇ 
ਵਤੇ੍ਗਲ਼ੋਲ਼ਰਗਹਿੇਂ ਦੁ ਿਮ੍ੀ ਪਰਤ੍ਗੇ ਵਂਰਦਸ ੇਓਂਦਿੇਅਣ ਰਬੱਟਗਿਿਵਿ 
੩੦-੦੭ 
ਸ਼ੈ੍ਵ ਸ਼ੂ੍ਦਰਕਿਾਰੜਚਤ੍ ਮ੍ਹਾ ਦੇਵ ਵਾਯੁ ਹਰਿ ਪਰਰਤ੍ਮ੍ੇ ਵੜੁਂ ਦਾਵਿਰਦ 
ਮ੍ਾਸਦਵਯਦੋਰਲ਼ਹ ਤ੍ੁਲ਼ਰਸ ਅਪਰਸਵ ਗੋ ਰਵਵਾਹਰਵਵਰੜਜਤ੍ਾਸ਼੍ਵ ੱੱਥਾ ਰਵਟਰਪਗਲ਼ 
ਭਰਕਤਪੂੜਵਕ ਸੇਰਵਸੁਵ ਿਿ ਦੈਤ੍ਯ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ ਦੁੁਃਖ ਐਦੁਵਿੁ ੩੦-੦੮ 
ਕਮ੍ਿਸਂਭਵ ਮੁ੍ਖਯ ਮ੍ਿੁਜੋ ੱੱਤ੍ਮ੍ਿ ਪਰਿਯਂਤ੍ਿਰਦ ਮੁ੍ਕਤਿੁ ਸਮ੍ 
ਸ਼੍ਤ੍ਾਯੁਸ਼੍ਯੁੱਲ਼ਵਿੁ ਕਰਿ ਬਰਹ੍ਮ੍ਿੋਪਾਰਦ ਕ੍ਰਮ੍ਰਦ ਿੀਚਿੁ ਦੈਤ੍ਯਿੁ ਿਿਾ ਿਮ੍ਿ 
ਰਪਰਿਦੁ ਕੁਿਰਮ੍ ਕਰਿਯਿੁ ਪਮ੍ਿੇਰਿਸੁਵਵਿਸੁਿਿੋਲ਼ੁ ਦਵ ੇਸ਼੍ਾਰਦਗੁਣਰਦਂਦ 
੩੦-੦੯ 
ਵਿਜਸਂਭਵਿਬਦ ਸ਼੍ਤ੍ ਓ ੱੱਬਿੇ ਮ੍ਹਾਕਰਿ ਸ਼੍ਬਦਵਾਚਯਿੁ ਰਦਿਰਦਿਗਲ਼ਰਿ 
ਬੀਲ਼ਵ ਿਂਿਂਤ੍ਮ੍ਰਦ ਕਰਿਮ੍ਾੜਗ ਦਿੁਜਿੇੱਿ ਪਰਤ੍ੀਇਸੁਤ੍ ਬਰ ਹ੍ਮ੍ਿ ਸ਼੍ਤ੍ਾਬਦਾਂਤ੍ਦਰਿ 
ਰਿਂਗਵੁ ਅਰਿਿਿ ਗਦਾਪਰਹਿਰਦਂਦਰਿ ਭਂਗਵੈਦੁਵੁਦੁ ੩੦-੧੦ 
ਮ੍ਾਿੁਤ੍ਿ ਗਦੇਰਯਂਦ ਰਿਂਗਸ਼੍ ਿੀਿ ਪੋਦਾਿਂਤ੍ਿ ਤ੍ਮ੍ੋ ਦਵ ਾਿਵੈਰਦ ਸਵਿੂਪ 
ਦੁੁਃਖਗਲ਼ਿੁਭਰਵਸੁਰਤ੍ਹਿੁ ਵੈਿ ਹਰਿਭਕਤਿਰਿ ਹਰਿਯਰਿ 
ਤ੍ਾਿਤ੍ਮ੍ਯਦਰਿਿੁਰਤ੍ਹਦੁੁ ਸ ਂਸਾਿਦਰਿ ਤ੍ਮ੍ੱਰਸਿਰਿ ਅਤ੍ਯਰਿਕ ਕਰਿਯੱਰਿ 
੩੦-੧੧ 
ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿਵੇਂਬੁਦੁ ਰਮ੍ਥਯਵਸਮ੍ੀ ਰਚਿ ਦੁੁਃਖਤ੍ਿਂਗਵੇ ਸਮ੍ੀ ੨ 



ਚੀਿਬੁੱਰਿ ਰਿਿਂਤ੍ਿਰਦ ਕਰਿਰਗਹਦੁੁ ਦੈਤ੍ਯਿੋਲ਼ੁ ਹੀਿਲ਼ੇਰਿਪਲ਼ੁ ਸ਼੍ਤ੍ਗੁਣਰਦ 
ਕਰਿ ਮ੍ਾਰਿਰਿਗੇ ਸ਼੍ਤ੍ ਰਵਪਰਰਚੱਰਤ੍ਗੇ ਊਿਸ਼੍ਤ੍ਗੁਣ ਕਾਿਿੇਰਮ੍ਯੇ 
ਕਂਸਿੇਰਿਰਸਦਿੁ ੩੦-੧੨ 
ਕਾਿਿੇਰਮ੍ਗੇ ਪਂਚਗੁਰਣਦ ਂਕੀਲ਼ੁ ਮ੍ਿੁਕੈਟਭਿੁ ਜਨ੍ਮ੍ਵ ਤ੍ਾਰਲ਼ ਇਲ਼ੇਯੋਲ਼ੁ 
ਹਂਸਰਿਰਭਕਾਹਵਯਰਦ ਕਿੇਰਸਦਿੁ ਐਲ਼ਿਾਮ੍ਕ ਰਵਪਰਰਚੱਰਤ੍ ਸ ਮ੍ਾਲ਼ੁਵੇਰਿਪ 
ਰਹਿਣਯਕਸ਼੍ਯਪੁ ਸ਼ੂ੍ਿਪਾਰਣਯ ਭਕਤ ਿਿਕਗੇ ਸ਼੍ਤ੍ਗੁਣਾਿਮ੍ਿੁ ੩੦-੧੩ 
ਗੁਣਗਲ਼ ਤ੍ਰ ਯ ਿੀਚਿੇਰਿਸੁਵ ਕਿਕਕਰਸ਼੍ਪੁਗੇ ਹਾਟਕਾਂਬਕ ਏਣੇਯੇਰਿਪ 
ਮ੍ਰਣਮ੍ਂਤ੍ਰਗਂਤ੍ਰਿ ਰਕਂਰਚਦੂਿ ਬਕ ਦਿੁਜਵਿ ਤ੍ਾਿਕਿੁ ਰਵਂਸ਼੍ਰਤ੍ ਗੁਣਰਦ 
ਿੀਚਿੁ ਿੋਕਕਂਟਕ ਿੇਰਿਪ ਸ਼੍ਂਬਿ ਤ੍ਾਿਕਾਸੁਿਗਿਮ੍ ਸ਼੍ਿੁਣਰਦ ੩੦-੧੪ 
ਸਰਿਯੇਰਿਸੁਵਿੁ ਸਾਿਵ ਰਿਗੇ ਸਂ ਕਿਿੁ ਅਿਮ੍ਿੁ ਦਸ਼੍ਗੁਣਰਦ ਸ਼ਂ੍ ਬਿਗੇ ਸ਼੍ਿੁਣ 
ਿੀਚਿੇਰਿਪ ਰਹਰਿਂਬਕਾ ਬਾਣਾ ਸੁਿਿੁ ਦਵ ਾਪਿ ਕੀਚਕਿੁ ਿਾ ਿਵ ਿੁ ਸਮ੍ਿੁ ਦਵ ਾਪਿਿੇ 
ਸ਼੍ਕੁਰਿ ਕਿੇਰਸਦਿੁ ਕੌਿਵਗੇ ਸੋਦਿਮ੍ਾਵਿਹਦੁੇਂਦੁ ੩੦-੧੫ 
ਿਮੁ੍ਰਚ ਇਿਵ ਿ ਪਾਕਿਾਮ੍ਕ ਸਮ੍ਿੁ ਬਾਣਾਦਯਰਿਗੇ ਦਸ਼੍ਗੁਣ ਿਮੁ੍ਰਚ ਿੀਚਿੁ 
ਿੂਿੁ ਗੁਣਰਦਂਦਿਮ੍ ਵਾਤ੍ਾਰਪ ਕੁਮ੍ਰਤ੍ ਿੇਿੁਕ ਿੂਿੁ ਗੁਣਰਦਂ ਿਮ੍ਿਰਿਪੁ 
ਵਾਤ੍ਾਰਪਗਿਮ੍ਿੁ ਵਮ੍ਿ ਿੇਿੁਕੇਰਿਂਦਿੜਧਗੁਣਾਿਮ੍ਿੁ ਕੇਰਸ਼੍ ੩੦-੧੬ 
ਮ੍ੱਤੇ੍ ਕੇਸ਼੍ੀਿਾਮ੍ਕ ਤ੍ੜ੍ਇਣਾ 
ਵੜਤ ਸਮ੍ ਿਵਣਾਸੁਿਿੁ ਓਂ 
ਿੱਤ੍ੁ ਿੀਚਾਰਿਸ਼੍ਟਿਾਮ੍ਕ ਪਂਚਗੁਣਰਦਂਦ 
ਦੈਤ੍ਯ ਸੱਤ੍ਮ੍ ਹਂਸ ਰਿਰਭਕ ਪਰ 
ਮ੍ੱਤ੍ਵੇਿਿੁ ਪੌਂਿਰ ਕਿੁ ਏਂ 
ਭੱਤ੍ੁ ਗੁਣਰਦਂਦਿਮ੍ ਮੂ੍ਵਿੁ ਿਵਣਿਾਮ੍ਕਗੇ ੩੦-੧੭ 



ਈਸ਼੍ਿੇ ਿਾਿੇਂ ਬ ਖਲ਼ਿਾ ਦੁ 
ਸ਼੍ਯਾਸਿਾ ਵੜ੍ਇਸ਼੍ਸੇਿ ਦੈਤ੍ਯਾ 
ਗਰੇਸਿ ਜਿਾਸਂਿ ਸਮ੍ ਪਾਰਪਗਲ਼ੋਲ਼ਤ੍ਯਰਿਕ 
ਕਂਸ ਕੂਪਰਵਕੜਣ ਸਰਿ ਿ ੁ
ਗ੍ਮ੍ੀ ਸ਼੍ਤ੍ਾਿਮ੍ ਿੁਗ੍ਰਮ੍ਰਗਂਤ੍ ਮ੍ 
ਹਾਸੁਿਿੁ ਸ਼੍ਤ੍ਿਿਵ  ਰਕੜ੍ਮ੍ੀਿਿੁ ਸ਼੍ਤ੍ਾਿਮ੍ਿੁ ੩੦-੧੮ ੩ 
ਮ੍ਰਦਿਪਾਿੀ ਦੈਤ੍ਯਗਣਦੋਲ਼ 
ਗਿਮ੍ਿੇਰਿਪਿੁ ਕਾਿਕੇਯਿੁ 
ਅਰਿਕਰਿਗੇ ਸਮ੍ਿਹਿੁ ਦੇਵਾਵੇਸ਼੍ ਬਿਰਦਂਦ 
ਵਦਿ ਪਾਰਣ ਪਾਦ ਸ਼੍ਰੋਰਤ੍ਰ ਯ 
ਗੁਦ ਉਪਸਥ ਘਰਾਣ ਤ੍ਵ ਗਰਸਿ 
ਕਰਿਪ ਦੈਤ੍ਯਿੁ ਿੀਚਿੇਰਿਪਿੁ ਕਾਿਕੇਯਰਿਗੇ ੩੦-੧੯ 
ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ਕੜ੍ਮ੍ੇਂਰਦਰਯਗਰਲ਼ਗਰਭ 
ਮ੍ਾਰਿ ਕਿਯਾਦਯਰਖਲ਼ ਰਦਰਤ੍ਜਿੁ 
ਹੀਿਕੜ੍ਮ੍ਵ ਮ੍ਾਰਿ ਮ੍ਾਰਿਸੁਰਤ੍ਹਿੁ ਸੜਵਿੋਲ਼ੁ 
ਵਾਰਣ ਭਾਿਰਤ੍ ਕਮ੍ਿਭਵ ਪਵ 
ਮ੍ਾਿਰਿਵੱਰਛਿੰਿ ਭਕਤਿੁ 
ਪਰਾਣ ਅਸੁਿਾਵੇਸ਼੍ ਿਰਹਤ੍ਿੁ ਆਖਣਾਸ਼੍ਮ੍ਸਮ੍ ੩੦-੨੦ 
ਹਤੁ੍ਵਹਾਆਦਯਮ੍ਿੇੱਿਿੁ 
ਯੁਤ੍ਿੁਕਿਯਾਵੇਸ਼੍ ਰਵਰਿ ਮ੍ਾ 
ਿੁਤ੍ ਸਿਸਵਰਤ੍ ਭਾਿਰਤ੍ਯਿਵਤ੍ਾਿਦੋਲ਼ਰਗੱਿ 



ਕ੍ੜੁਤ੍ਪੁਟਾਂਜਰਿਰਯਦਂ ਤ੍ਿੰਿਯ 
ਰਪਤ੍ਿ ਸਿੰਮੁ੍ਖਦੱਰਿ ਰਿਂਦਾ 
ਿਰਤ੍ਰਸ ਰਬਿੰਿੈਰਸਦ ਤ੍ਿੰਿੋਲ਼ੁ ਕ੍ੜੁਪੇਯ ਮ੍ਾਿੇਂਦੁ ੩੦-੨੧ 
ਦਵ ੇਰਸ਼੍ ਦੈਤ੍ਯਿ ਤ੍ਾਿਤ੍ਮ੍ਯਵੁ 
ਦੂਸ਼੍ਣੇਯੁ ਭੂਸ਼੍ਣਗਲ਼ੇੇੰਿਦੇ 
ਦੋਸ਼੍ਵੇਂਬੁਵ ਦਵ ੇਰਸ਼੍ ਰਿਸ਼੍ਚਯ ਇਵਿ ਿੋਿਿਕ ੇ 
ਕਲੇਸ਼੍ਗਲ਼ਿੈਦੁਵਿੁ ਬਹਰੁਵਿ 
ਸਂਸ਼੍ਯਵੁ ਪਿਸੱਿ ਵੇਦ 
ਵਯਾਸ ਗਿੁਿਪੁਿਾਣਦਰਿ ਪੇਰਲ਼ਦਿੁ ੜੁਰਸ਼੍ਗਰਲ਼ਗੇ ੩੦-੨੨ 
ਜਾਰਿ ਿੇੱਰਗਿੁ ਉਦਰ ਰਸ਼੍ਿੇ ਬਰਿ 
ਗਾਿ ਪੁਿੁਸ਼੍ਿ ਬਾਰਿਪੁਵੁ ਚ 
ੱਿੰਮ੍ੋਲ਼ੇਗੇਯ ਮ੍ੇੱਰਟਦਵਗੁਂਤੇ੍ ਕਾਂਟਕਗਲ਼ ਭਯ 
ਚੇਲ਼ੁ ਸੜ੍ਪਵ ਕੋਂਦ ਵਾੜਤੇਯ 
ਕੇਰਲ਼ ਮ੍ੋਰਦਪਰਗੱਿਵਘ ਯਮ੍ 
ਿਾਲ਼ੁਗਲ਼ ਭਯਰਵੱਿ ਦੈਤ੍ਯਿ ਰਿਂਰਦਸੁਵ ਿਿਗੇ ੩੦-੨੩ 
ਪੁਣਯਕੜ੍ਮ੍ਵ ਪੁਸ਼੍ਕਿਾਰਦ ਰਹ 
ਿਣਯਗੜ੍ਭਾਂਤ੍ੜਗਤ੍ ਬਰ 
ਮ੍ਣਯਦੇਵਰਿਗੜ੍ਰਪਸੁਤ੍ਰਿਿੁ ਪੁਣਯ ਪਾਪਕੜ੍ਮ੍ਗਲ਼ 
ਜਿਯਦੁੁਃਖਵ ਕਰਿਮੁ੍ਖਾਦਯਰਿ 
ਗੁਿੰਣਿੀਵਿੁ ਸਕਿਿੋਕ ਸ਼੍ 
ਿਣਯ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ ਰਮ੍ਸ਼੍ਰਜਿਰਿਗੇ ਰਮ੍ਸ਼੍ਰਫਿਵੀਵ ੩੦-੨੪ 



ਰਤ੍ਰ ਰਵਿ ਗੁਣਗਲ਼ ਮ੍ਾਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾ 
ੜਗਵਵੀਿਮ੍ਣ ਗੁਰਣਗੁਣਗਲ਼ੋਲ਼ਗਵ 
ਿਵਿ ਯੋਗਯਤੇ੍ਕੜ੍ਮ੍ਗਲ਼ਿਿੁਸਰਿਰਸ ਕੜ੍ਮ੍ਫਿ 
੪ 
ਸਵਵਸ਼੍ਿਾਦਮ੍ਿਾਸੁਿਿ ਗਣ 
ਕਵਰਿਰਯੱਿਦੇ ਕੋਿੁਵ ਦੇਵ 
ਪਰਵਿਵਿ ਜਗਿੰਿਾਥਰਵੱਠਿ ਰਵਸ਼੍ਵਵਯਾਪਕਿੁ ੩੦-੨੫ ੫ 


