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ਮਾਿ ਤਾਿਪਹਧਿਧਸ੍ ਅਸ੍ਮੀ-
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ਬੰਿਬਡਦਲੇ ਮਾਧਡ ਮਾਧਡਧਸ੍
ਿਿਯਧਿਵਿਹੁਦੇਂਦੇਧਿਧਸ੍ ਤ੍ ੈ

ਗੁਣਯਵਧੜਿਤ ਤੱਤਦਾਹਵ ਯਿਾਧਗ ਕਿੇਸ੍ੁਵਿੁ ੦੯
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ਅਗਧਣਤਾਤ੍ਮਿੁ ਤੰ ਿ ਪਾਦਾ

ਬਿਗਲ਼ ਿੇਧਿਪ ਭਕਤਜਿਧਿਗੇ

ਪ੍ਘਟਕਿੁ ਤਾਿਾਧਗ ਸ੍ੌਿਯਗਲ਼ੀਵ ਸ੍ੜਵਤ੍ ੧੧
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ਪਾਟੁ ਬਡਦਲੇ ਜਗਧਦ ਜੀਵਿ

ਘੋਟਕਾਸ੍ਯਿੁ ਸ੍ੜੁ ਧਜਧਸ੍ ਯੋ ਗਯਤੇ

ਦਾਟਗੋਡਦਲੇ ਸ੍ਲੁਹੁਧਤੱਪਿੁ ਸ੍ੜਵਕਾਲਦਧਲ ੧੨
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ੜਦੁਃਿਿਾਗੁ ਧਿਿਂਤਿਧਦ ਮੋਿੇ
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ਸ਼ਿਤੇ ਦੁ ਕੁਧਡਸ੍ੁਵ ਤਾਧਯਯੋ ਪਾਧਦਯਧਲ ਸ੍ੜਵਜ੍ਝ੍ਨਯ
ਬਾਦਿਾਯਣ ਭਕਤਜਿਕੇ ਪ੍
ਸ੍ਾਦਿੂਪਕਿਾਧਗ ਭਾਗਵ
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ਿਸ਼ਿ ਦਾਿ ਸ੍ਨਾਿਕੜ੍ਮਗ

ਲ਼ੋ ਸ੍ਧਿ ਪੋਪੁ ਵੁ ਬਧਿਦੇ ਦੇਹਾਯਾਸ੍ਵਿੇ ਕੋੱਟੁ. ੧੭
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ਕੁਂਦ ਸ਼੍ੀਭੂਿਮਣ ਧਤ੍ ਜਗ
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ਲਾਯਿਵਿੈਧਦਤੁ ਸ੍ਮੀਪਦਧਲੱਦਿਦੁ ਤੋ ਿ ੁ ੨੧
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ਪੋਪੁ ਵੱਲਵੁ ਜੀਵਧਿਗੇ ਦਾਸ੍ਤਵ ਦੋਪਾਧਦ... ੨੩
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ਸ਼ੁਧਥਗਲ਼ਾਥਿ ਮਾਥੁ ਧਵਮਲਸ੍ਮ੍ੜੁ ਧਥਗਲ਼ਾਥਿ ਧਸ਼ਕ੍ਸ਼ੇ

ਜੀਵ ਪ੍ਥਧਥਪ੍ਕ੍ੜੁ ਧਥਗਲ਼ੇ ਿਦੁ ਪ੍ਧਥਮੇਗਲ਼ੇ ਧਿਧਸ੍ਕੋਲ਼ੁ ਧਥਹਵੁ

om

ਇਥਿ ਕੜ੍ਮਗਲ਼ੇ ੱਲ ਲਕ੍ਸ਼ੁ ਮੀਪਧਥਗੇ ਪੂ ਧਜਗਲ਼ੇ ਮੁ ਸ੍ਮਧਿਸ੍ੁਥ

a.
c

ਤੁ ਿਧਵਿ ਪੁ ਿ ੁਸ਼ਾੜਠਗਲ਼ ਬੇਦਧਿਿੁ ਸ੍ਵਪਨਿਧਲ ੨੫

gm

ਭੂਥਲ਼ਾਧਿਪਿਾਜ੍ਝ੍ਨਯਿਾਿਕ ਿੂਥਧਿਗੇ ਸ੍ੇਵਾਿੁਸ੍ਾਿਧਦ
ਮਾਤਧਿਸ਼ਵਧਪ੍ਯਿੁ ਪਿਮ

.y

ਪ੍ੀਧਤਪੁ ੜਕ
ਵ ਸ੍ਦੁਣਂਗਲ਼

ou
si

ਵੇਤਿਵ ਕੋੱਟਵਿ ਸ੍ਂਤੋਧਸ਼ਸ੍ੁਵ ਤੇ ਿਿਂਤੇ

w

w

w

ਗਾਯਕਿ ਸ੍ਂਤੋਸ਼ਪਧਡਸ੍ੁਵਧਿਹਪਿਂਗਲ਼ਧਲ ੨੬
ਦੀਪ ਧਦਵਦਧਲ ਕਂਡਿਾਦਡੇ
ਲੋ ਪਗੈਸ੍ੁਵਿਾਅਣ ਹਧਿ ਸ੍

ਮੀਪਦੱਧਲਿੇ ਿਂਦਿਾਮ ਸ੍ੁਿਂਦਵੇਧਿਸ੍ੁਵੁਵੁ
ਔਪ ਾਧਿਕਵੱਲ ਸ੍ੁਜਿਿ

ਪਾਪਕੜ੍ਮਵੁ ਪੁ ਣਯਵਧਿਪੁ ਦੁ

ਪਾਧਪਗਲ਼ ਸ੍ਤ੍ਪੁ ਣਯਕੜ੍ਮਵੁ ਪਾਪਵੇਧਿਸ੍ੁਵਦੁ. ੨੭
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ਿਿਵ ਸ੍ਂਪਾਧਦਸ੍ੁਵ ਪ੍ਦਾ

ਵਧਣਕਿਂਦਧਦ ਕੋਧਵਦਿ ਮਿੇ

ਮਿੇਗਲ਼ਧਲ ਸ੍ਂ ਧਿਸ੍ੁ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਸ਼੍ਵਣਗੋਸ੍ੁਗਧਦ
ਮਿਿਗੈਦੁਪਦੇਧਸ਼ਸ੍ੁਤ ਦੁ

ੜਿਿਿ ਕੂਡਾਡਧਦਿੁ ਸ੍ਵਪਨਧਦ

a.
c

om

ਪ੍ਣਤਕਾਮਦ ਕੋਡੁਵ ਸ੍ੌਿਯਗਧਲ਼ਹਪਿਂਗਲ਼ਧਦ ੨੮

ਮੂ ਿ ੁਧਵਿ ਜੀਵਧਿਗੇ ਬਹੁ ਸ੍ਂ

gm

ਕਾਿਕ ਧਕ੍ਰਯ ਦ੍ ਵਯ ਧਵਭ੍ ਮ

ਦੂਿ ਓਧਡਧਸ੍ ਭ੍ ਾਮਕਤ੍ ਯ

ou
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ਸ੍ਾਿਧਕਵੁ ਕਾਿਣਵੇਧਿਸ੍ੁਵੁਵੁ ਏੱਲ ਕਾਲਦਧਲ

.y

ਮਾਧਿਗੋਲ਼ਗਾਗਦਲੇ ਸ੍ੜਵਾ

w

w

w

ਿਾਿਕਿ ਧ ਂਧਤਸ੍ੁਤਧਲਿੁ ਸ੍ੜਵਤ੍ ਮਿੇਯਦਲੇ . ੨੯
ਕਿਣਕੜ੍ਮਵ ਮਾਧਡਦਿੇ ਧਵ

ਸ੍ਮਿਣੇ ਕਾਲਧਦ ਮਾਤੁ ਗਧਲ਼ਗੁ

ੱੱਤਿਵ ਕੋਡਦੇ ਸ੍ੁੰਮਧਿੱਪਿੁ ਜਾਗਿਾਵਸ੍ਥੇ
ਕਿੁਧਣਸ੍ਲੁ ਵਯਾਪਾਿ ਮਾਡੁਵ
ਬਿਲੁ ਿਾਲਕਵਸ੍ਥੇਗਲ਼ੁ ਪਧਿ

ਹਧਿਸ੍ਕੋਲ਼ਿੇਤਕੇ ਸ੍ਵਤਂਤ੍ਿੁ ਤਾਿੇਯੇਂ ਬੁਵਿੁ ੩੦
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ਯੁ ਧਕਤ ਮਾਤੁ ਗਲ਼ੱਲ ਸ਼ੁਧਤਸ੍ਮ੍ੜ੍ਇ
ਤਯੁਕਤ ਮਾਤੁ ਗਧਲ਼ਵੁ ਧਵ ਾਧਿਸ੍ੇ

ਮੁ ਧਕਤਧਗਵੁ ਸ੍ੋਪਾਿਵੇਧਿਸ੍ੁਵੁਧਵ ਪ੍ਧਤ ਪ੍ਧਤ ਪਦਵੁ
ਭਧਕਤ ਪੂ ੜਕ
ਵ ਪਧਠਸ੍ੁਵਵਧਿਗੇ

a.
c

ਧਵਕਤਿਿੇ ਮਾਡੁਵਿੁ ਭਵਭਯਧਦਂਦ ਬਹੁ ਿੂਪ ੩੧

om

ਵਯਧਕਤ ਕੋਡੁਵ ਸ੍ਵਿ ੂਪ ਸ੍ੁਿ ਪ੍ਧਵ

ਸ਼੍ੀਧਵਧਿਿ ਧਵਪਾਧਹਪੇਸ਼ ਸ੍ ੀਵਿਾਥ੍ਮਭਵਾੜਕਸ਼ਧਸ਼

gm

ਧਿਗਿੇਵੜੁ ਧਸ਼ਗਮ੍ਿੜਵਧਕੰਿਿਧਸ੍ਧ੍ਿ ਸ੍ਾਿਯਗਣਾ
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ਸ੍ੇਧਵਥਪਿਾਮ੍ਭੋਜ ਥਵਥ੍ਪਾਿਾਵਲਮ੍ਧਬਗਲ਼ਾਿ ਭਕੁਥਿ

.y

ਕਾਵ ਕਿੁਣਾਸ੍ਾਮਿ੍ ਲਕ੍੍ਮੀਹ੍ੜੁ ਿਕਾਮੁ ਿ ਮਿ੍ ੩੨

w

ਆਿ₹ਹਵਗਥਾਕ੍ਸ਼ਭਾਸ਼ਾਭੇਿਧਿਮਿਧਲ ਕਿੇਯਲਿਿੁ

w

w

ਧਿਸ਼ੇਿਗੈਿਵਲੋ ਧਕਸ੍ਿੇ ਧਬਦੁਵਿੇ ਧਵਵੇਧਕਗਲ਼ੁ

ਮਾਿਵਿੁ ਗੁਣ ਪੇਲ਼ਵ ਪ੍ਾਕ੍ੜੁ ਥ ਵਾਿਿੇਯੁ ਸ੍ਧਿ ਕੇਧਲ਼

ਪਿਮਾਹਲਾਿਪਦਧਿੱਪਿੇ ਧਿਿਮਥਿ ਬੱਲ ਕੋਧਵਿਿੁ ੩੩
ਭਾਸ੍ਕਿਿ ਮਮਦਲਵ ਕਮਦ ਿਮਸ੍ਕਧਿਧਸ੍ ਮੋਧਿਸ੍ਿੇ ਦਵ ੇਸ਼ਧਿ
ਥਸ੍ਕਿਿੁ ਧਿਧਮਿਸ੍ਲੁ ਕੁਮਿਹ ਿ
ੁ ੇ ਧਿਵਾਕਿਗੇ

ਸ੍ਮ੍ਸ੍ਕੜੁ ਥਧਵਿੱਲੇ ਮੁ ਕੁਹਕ ਧਥਿਸ੍ਕਧਿਸ੍ਲੇ ਿਹੁਿੁ ਭਧਕਥ
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ਪੁ ਿਸ੍ਕਿਧਿ ਕੇਲ਼ਵਧਿਗੇ ਓਧਲਵਿੁ ਪੁਸ਼ਕਿਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਿਾ ੩੪
ਪਧਥਥਿ ਕਪਾਲਿੋਲ਼ੁ ਭਾਧਗਿਧਠਯ ਜਲਧਵਿੇ ਪੇਯਵੇਧਿਪੁ ਿੇ

ਇਥਿ ਕਧਵਧਿੜ੍ਧਮਥ ਕੁਕਾਵਯਾ ਸ਼੍ਾਵਯ ਬੁਿਧਿਮਿ

ਕ੍ੜੁ ਧਥਪਧਥ ਕਠਾਧਿਵ ਥਵੇਧਿਪ ਪ੍ਾਕ੍ੜੁ ਥਵੇ ਥਾ ਸ੍ਮ੍ਸ੍ਕੜੁ ਥਵੇਧਿਧਸ੍

a.
c

ਵੇਿਸ਼ਾਸ੍ਥ੍ਸ੍ਯੁ ਧਕਥਗਮ
੍ ਠਗਲ਼ੋ ਧਿ ਕੇਲ਼ਿਵਿੱਲ

om

ਸ੍ਿਗਧਥਯਿੀਵੁਿੁ ਭਧਕਥਪੁ ੜਕ
ਵ ਕੇਧਲ ਪੇਲ਼ਵਧਿਗੇ ੩੫

ਸ੍ਮਥਥਸ੍ਾਿੁਗਲ਼ ਸ੍ਹਵਾਸ੍ ਸ੍ੱਲਾਪਗਲ਼ੁ ਮੋਿਧਲੱਲ

gm

ਮੋਿ ਥੀੜਠਾੜਯਿ ਮਥਾਿੁਗ ਿਾਿਵਿ ਕਿੁਣਿਧਲ

w

w

w

.y
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ਪੇਲ਼ਿਿਮਾਿਵ ਜਗੰਿਾਠਧਵਟਲ ਧਥਧਲ਼ਧਸ੍ਿੁਿਿੋਲ਼ਗੇ ੩੬
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