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ਦੇਯਾਸੁ ਮੂ ਿਧ ਰਾਜ ਸਰਸਸੁਰਸਿਰ ਪਾਰਪਰ ਨਿਨਰ ਤ- 
ਪ ਸ਼ੁਸ ਬਾਃ ਿਪਸ਼ਙਾਸੁਿਲਤਪਿਰਣਤਾਰਕਸ਼ਾਲੀਲਤਾ ਵਃ |  
ਦੁਰਾਰਾਪੱਿਤਗਰਿਸ਼ਤਿਨਿਖਲਜਨਤਾਰਣ ੇਰੱਜੁਭੂਤਾ  
ਘੋਰਾਘੋਰੀਰੁਹਾਲੀਦਹਨਿਸ਼ਿਖਿਸ਼ਖਾਃ ਸ਼ ਮ ਸ਼ਾਰਾਃ ਕਪਰਾਃ ||੧||  
 
ਕੁਰੰਿਨਰਾਣਮਾਰਪਗਮਪਿਰਲਸਦਪ ਸੋਪਾਨਸ਼ ਕ    
ਸ਼ਕਾਰੀਣ  ਪੁਰਾਣ  ਤਯਿਵਜਯ ੜੁਤ ਪਸ਼ਰੇਖਾਯਮਾਣਮ |  
ਅਵ ਾਦਵ ਾਜਮੱੁਚੈਰਿਲਕਿਹਮਧਰਾਿਧਤ ਕਾਨਿਸਧੋਦ - 

◌ੱਜਾਹਵ ਾਭ ਂ ੜੁਡਾਨੀਕਿਮਤਰੁਡੁਪਰੁ ਪਾ ਡਰਂ ਵਿਸਪੁ ਡਮ ||੨||  
 
ਕਧ ਦੌਰੀਪਸਾਦਾਨਿਤਸਮਯਪਦਾਙੁਸ਼ਸ ਕਾਨਲਾ ਸ਼ਾ- 
ਿਬਨੁ ਪ ਿਧ ਮਰਾਰੇਃ ਫਿਟਕਮਿਣ ੜੁਸ਼ ਮਗਮਾਿਣਕ ਸ਼ੋਭਮ |  
ਮੂ ਧ ੁਦ ੱਿਦਵ ਿਸ ਧੋਃ ਪਿਤਤਸ਼ਫਿਰਕਾਕਾਿਰ ਵੋ ਮਸਕਂ  
ਸਾਦਸੋਕਾਪੱਿਤ ੱੜੱੁਤ  ੈਹੁਤਵਹਕਿਣਕਾਮੋ ਸ਼ਰੂ ਸ਼ਂ ਸਦਾ ਿਸ਼ ||੩||  
 

ਭੂਤ  ੈ ੜੁ ਭੂਤਯੋਃ ਸ ਾਦ ਦਿਹਮਿਹਮਰੁ ਿਬ ਬਯੋਃ ਿਸ ਧਵ ਣ ੋ
ਦੈਤ ੌਘਧਂਸਸ਼ਂਸੀ ਫੁਟ ਇਵ ਪਿਰਵੇਸ਼ਾਵਸ਼ੇਸ਼ੋ ਿਵਭਾਿਤ |  
ਸਰਿਸਤ ਨ ੜੱੁਿਤ ਮਿਯ ਸਮੁਪਗਤੇऽਤੀਵ ਿਨਰੜੱੂਤਗਰਂ  
ਸ਼ਰਾਣੀਭਰੁਰੱੁਚੈਰ ੁਗਲ਼ਮਥ ਦਧਿਦਭਮਂ ਤ ਭਵੋਰਃ ||੪||  
 
ਯੁ ਮੇ ਰੁ ਮਾ ਜਿਪਙ ੇਗਹ ਇਵ ਿਪਿਹਤੇ ਦਾਗ ਯੋਃ ਪਾਗੁਿਹਤਾ  
ਸ਼ੈਲਸ  ਧਾਨਨੀਲਾ ਬਰਰਿਚਤ ੜੁਹ ਕਞੁਕऽੋਭੂ ਪਪਞਃ  |  
ਤੇ ਤੈਨਤੇ ਪਿਵਤੇ ਿਤਦਸ਼ਵਰਘਟਾਿਮਤਜੈਤੋਗਸ਼ਸੇ  
ਨਤੇ ਨਤੇ ਭਵੇਤ  ਦਤਿਮਹ ਭਵਤਾਿਮਿਨਯਾਸ਼ਾੰਿਨਯਨੁਮ ||੫||  
 
ਚ ਡੀਵਕਾ ਪਣੇ ਛੋਸਦਨੁ ਭਗਵਤਃ ਪਾ ਡੁਰੁ ਪਾ ਡੁਗ ਡ- 
ਪੋਦ ਕ ਡਂੂ ਿਵਨਤਂੁ ਿਵਤਨੁਤ ਇਵ ਯੇ ਰਤਕੋਣਿੈਰ ੜੁਿਸ਼ਮ | 
ਚ ਡਾਿਰ ਮ ਡਲਾਭ ੇਸਤਤਨਤਜਨਧਾਨਖ ਡਾਿਤਸ਼ੌ ਡੇ  
ਚਾ ਡੀਸ਼ੇ ਤੇ ਿਸ਼ਯ ੇਸਾਮਿਧਕਮਵਨਤਾਖ ਡਲੇ ਕੁ ਡਲੇ ਵਃ ||੬||  
 

ਖਟਾਙੋਦਗਪਾਣੇਃ ਫੁਟਿਵਕਟਪੁਟੋ ਵਕਰ ਧਪਵੇਸ਼  
ਪੇ ਸੂਦਞ ਫਣੋਰੁਸ਼ਸਦਿਤਧਵਲ਼ਾਹੀਨਸ਼ ਕ  ਦਧਾਨਃ | 
ਯੁ ਮਾਕ ਂਕਮਵਕਾ ਬੁਰੁਹਪਿਰਲਸ ਕ ਿਣਕਾਕਾਰਸ਼ੋਭਃ  



ਸ਼ਸ਼ੱਤਾਣਾਯ ਭੂਯਾਦਲਮਿਤਿਵਮਲੋ ਤੁਙਕੋਣਃ ਸ ਘੋਣਃ ||੭||  
 

ਕੁਧ ਤ ੱਧਾ ਯਯੋਃ ਸ  ਤਨੁਮਿਤਲਸਤੋ ਿਬ ਿਬਤ  ਲ ਸ਼ਯਨੀ  
ਭਰੇ ਪ ਧਾਿਤਿਵਘਾ ਮੁਹੁਿਰਤਰਵਧੂਸ਼ ਕਯਾ ਸ਼ੈਲਕਨ ਾ |  
ਯੁ ਮ ਸੌ ਸ਼ਸ਼ਦੱੁਚੈਰਬਹੁਲਦਸ਼ਮੀਸ਼ਰਰੀਸ਼ਾਿਤਸ਼ੁਭਾ- 
ਵਵ ਾਸ  ਿਦਵ ਿਸ ਧੋਃ ਕਿਮਤੁਰਵਨਮੱਲੋਕਪਾਲੌ ਕਪੋਲੌ ||੮||  
 
ਯ ੋਭਾਸਾ ਭਾਤ ੁਪਾਨਿਸਤ ਇਵ ਿਨ ੜੁਤਂ ਕੌਸੁਭ ੋਦਸ਼ੁਿਮੱਛਨ 
ਸੋਥਸੇਹਾੰਿਨਤਾਨਂ ਗਲਗਤਗਰਲ਼ ਂਪਤ ੁਰੱੁਚੈਃ ਪਸ਼ੂਨਾਮ |  
ਪੋਦ ਪੇ ਣਾ ਯਮਾਰਾ ਿਪਬਿਤ ਿਗਿਰਸੁਤਾ ਸਂਪਦਃ ਸਾਿਤਰੇਕਾ  
ਲੋਕਾਃ ਸ਼ੋਣੀ ੜੁਤਾਨਾ ਯਦਧਰਮਹਸਾ ਸੋऽਧਰੋ ਵੋ ਿਵਧੱਤਾਮ ||੯||  
 
ਅਤ ਰਂ ਰਾਜਤੇ ਯਾ ਵਦਨਸ਼ਸ਼ਧਰਾਦੁਦਲੱਚਾਰੁਵਾਣੀ- 
ਪੀਯੂਸ਼ਾ ਭਃਪਵਾਹਪਸਰਪਿਰਲਸ ਫੇਨਿਬਨਾਵਲੀਵ |  
ਦੇਯਾ ਸਾ ਦਨਪ ਿਕਿਸ਼ਰਿਮਹ ਦਨੁਦਾਯਾਦਦੌਵਾਿਰਕਸ   

ਦ ੁਤ ਾ ਦੀਪੇਨੁਕੁਨੱਛਿਵਰਮਲਤਰਪੋਨਤਾਗਾ ਮੁਦਂ ਵਃ ||੧੦||  
 

ਨ ੱਕੁਰੰਨੁਰਰਾ ੜੰੁਿਨਭਘਨਸਮਯੋ ਧੁਸ਼ਮੇਘਘੌਘੋਸ਼ਂ  
ਫੂ ਜਦਾ ਧ ੁੱਿਥਤੋਰੁਧਿਨਤਮਿਪ ਪਰਬ ਮਭਤੋੂ ਗਭੀਰਃ |  
ਸੁਵ ਕੋ ਵ ਕਮੂਰੇਃ ਪਕਿਟਤਕਰਣਃ ਪਾਣਨਾਥਸ  ਸਤ ਾਃ  
ਪੀਤ ਾ ਵਃ ਸਂਿਵਦਧ ਾ ਫਲਿਵਕਲਮਲ ਂਜ ਮ ਨਾਦਃ ਸ ਨਾਦਃ ||੧੧|| 
 
ਭਾਸਾ ਯਸ  ਿਤਲੋਕੀ ਲਸਿਤ ਪਿਰਲਸ ਫੇਨਿਬਨ ਣਵਾਨਰ- 
ਵ ਾਮਗੇਵਾਿਤਗੌਰਸੁਿਲਤਸੁਰਸਿਰਦਾਿਰਪੂਰਪਸਾਰਃ |  
ਪੀਨਾ ਮਾ ਦਨਭਾਿਭ ੜੁਸ਼ਮਹਹਹਕਾਰਾਿਤਭੀਮਃ ਸਦੇਸ਼   
ਪੁਸ਼  ਤੁਿਸ਼ਂ ੜੁਸ਼ੀ ੜ ਫੁਟਿਮਹ ਭਵਤਾਮੱਟਹਾਸੋऽਸ਼ਮੂਰੇਃ ||੧੨||  
 
ਸਦ ੋਜਾਤਾਖ ਮਾਪ  ਂਯਦੁਿਵਮਲਮੁਦਗਿਰ ਯਦਾਮਦੇਵ ਂ 
ਨਾਮਾ ਹੇਮਾ ਸ ੜੁ ਸ਼ਂ ਜਲਦਿਨਭਮਘੋਰਾਹਯ ਂਦ ਿਸ਼ਣ ਂਯਤ |   
ਯ ਬਾਲਾ ਕਪਭ ਂਤ ਪੁਰੁਸ਼ਿਨਗਿਦਤਂ ਪੂਰਮੀਸ਼ਾਨਸਂ ਞ ਂ 
ਯੱਿਦਵ ਂ ਤਾਿਨ ਸ਼ ਭੋ ਭਵਦਿਭਲਿਸ਼ਤਂ ਪਞ ਦਦ ੁ ਮੁਖਾਿਨ ||੧੩||  
 

ਆ ਮਪੇ ਣ ੋਭਵਾਨ ਾ ਸਯਿਮਵ ਰਿਚਤਾਃ ਸਾਦਰਂ ਸ ਵਨਨ ਾ  
ਮਸ਼ ਾ ਿਤਸਃ ਸੁਨੀਲਾ ਜਨਿਨਭਗਰਰੇਖਾਃ ਸਮਾਭਾਿਨ ਯਸ ਾਮ |  
ਆਕ ਪਾਨ ਪਭਾਸਾ ੜੁਸ਼ਰੁਿਚਰਤਰਾ ਕ ਬੁਕ ਪਾऽ ਿਬਕਾਯਾਃ  
ਪਤ ੁਃ ਸਾਤ ਨਮਨਿਰਲਸਤੁ ਸਤਤਂ ਮਨਰਾ ਕ ਧਰਾ ਵਃ ||੧੪||  
 
ਵਕੇਨੋਰਨ ਲ ਮ ਾਿਸ਼ਰਮਧਰਮਹਾਕੌਸੁਭਸ ਾਪ ੁਪਾਨੇ  
ਸੋਥਾਨ  ਪਾਰਯਨ ਯ ਿਸਿਤਮਚਲਭਵੁ ੇਵਾਰਯਨ  ੈਿਨਵੇਸ਼ਮ |  
ਪਾਯੁ ਕੇਵਾਿਸ਼ਸ਼ੋ ਯਃ ਪਿਤਪਦਮ ੜੁਤਤੇ ਿਸਤਃ ਕਾਲਸ਼ਤੋਃ   
ਕਾਲ ਂਕੁਰਨ ਗਲ ਂਵੋ ੜੁਦਯਮਯਮਲ ਂ ਸ਼ਾਲਯੇ ਕਾਲਕੂਟਃ ||੧੫||  
 



ਪੌਢਪੇਮਾਕਲੁਾਯਾ ◌ੱਦਢਤਰਪਿਰਰ ਭੇਸ਼ੁ ਪਰੇਨੁਮੁਖ ਾਃ  
ਪਾਰਤ ਾਸ਼ਾਰੁਚਾਮੀਕਰਵਲਯਪਦੈਰ ਿਕਤਂ ਕਾਿਨਸ਼ਾਿਲ |  
ਰਙੰਨਾਗਾਙਦਾਢ ਂ ਸਤਤਮਿਵਿਹਤਂ ਕ ਮ ਿਨ ਮੂਲਯੇਤ- 
ਦੋ ਮੂਲ ਂਿਨ ਮਲ ਂਯੱ ੜੁਿਦ ਦੁਿਰਤਮਪਾਸ ਾ ਿਜਤਂ ਧੂ ਜਟੇਰਃ ||੧੬||  
 
ਕਣਾ ਲੇਸ਼ਾਰਮਾਪਾ ਿਦਵ ਇਵ ਕਿਮਤੁਃ ਸਰਿਸ ਧੋਃ ਪਵਾਹਾਃ  
ਕਾਨ  ੈਸਂਸਾਰਿਸ ਧੋਃ ਫਿਟਕਮਿਣਮਹਾਸ ਕਮਾਕਾਰਦੀ ਘਾਃ |  
ਿਤਰ ਿਗ ਕ ਭਭੂਤਾਿਸਭੁਵਨਵਸਤੇ ਿਭੰਨਦੈਤ ੇਭਦੇਹਾ  
ਬਾਹਾਵਸਾ ਹਰਸ  ਦਤਿਮਹ ਿਨਵਹਾਨਂਹਸ  ਸਂਹਰਨੁ||੧੭||  
 

ਵ ਸ਼ੋ ਦ ਸ਼ਿਦਸ਼ੋऽਲ ਂ ਮਰਭਰਿਵਨਮੱਦ ਸ਼ਜਾ ਸ਼ੀਣਵ ਸ਼ੋਜਾਨਰ- 
ਿਨ ਿਸ਼ਪਸ਼ੁ ਭ ਮਲਯਜਿਮਿਲਤੋ ਭਾਿਸ ਭ ਮੋ ਿਸ਼ਤਂ ਯਤ |  
ਿਸ਼ਪਂ ਤਦ ਸ਼ਚ ਸ਼ੁਃ ਸ਼ਿਤ ਗਣਫਣਰਤੌਘਭਾਭੀ ਣਸ਼ੋਭ ਂ 
ਯੁ ਮਾਕ ਂਸ਼ਸ਼ਦੇਨਃ ਫਿਟਕਮਿਣਿਸ਼ਲਾਮ ਡਲਾਭ ਂ ਿਸ਼ਣੋਤੁ ||੧੮||  
 
ਮੁਕਾਮੁਕ ੇਿਵਿਚਤਾਕਲੁਵਿਲਲਹਰੀਜਾਲਸ਼ਾਿਲਨ ਵਾਞਨ- 
ਨਾਭ ਾਵਰੇ ਿਵਲੋਲ ਭਜੁਗਵਰਯੁਤੇ ਕਾਲਸ਼ਤੋਿਰਸ਼ਾਲੇ |  
ਯੁ ਮੱਿਚੱਤਿਤਧਾਮਾ ਪਿਤਨਵਰੁਿਚਰੇ ਮਿਨਰੇ ਕਾਿਨਲ ਮ ਾਃ  
ਸ਼ੇਤ  ਸ਼ੀਤ ਸ਼ੁਗੌਰੇ ਿਚਰਤਰਮੁਦਰ ਸ਼ੀਰਿਸ ਧੌ ਸਲੀਲਮ ||੧੯||  
 
ਵੈਯਾਘੀ ਯਤ ੜੱੁਿਤਃ ਫੁਰਿਤ ਿਹਮਿਗਰੇਿਰਸ੍ੜੁਤੋਪਤ ਕਾਨਃ  
ਸਾਨਾਵਸ਼ ਾਯਿਮਸ਼ਾ ਪਿਰਤ ਇਵ ੜੁਤਾ ਨੀਲਜੀਮੂਤਮਾਲਾ |  
ਆਬੱਧਾਹੀਨਕਾਞੀਗੁਣਮਿਤ ੜੁਥੁਲ ਂਸ਼ੈਲਜਾਕੀਡਭੂਿਮਸਦੋ  
ਿਨਃਸ਼ੇਯਸੇ ਸ ਾੱਜਘਨਮਿਤਘਨਂ ਬਾਲਸ਼ੀਤ ਸ਼ੁਮੌਲੇਃ ||੨੦||  
 
ਪੁਸ਼ਾਵਸ਼ ਭਭੂਤੌ ੜੁਥੁਤਰਜਘਨਸ ਾਿਪ ਿਨਤ  ਂਿਤਲੋਕ ਾਃ  
ਸਮ ਗੜੱੁਤੌ ਸੁਰੇਨਿਦਰਦਵਰਕਰੋਦਾਰਕਾਿਨਂ ਦਧਾਨੌ |  
ਸਾਰਾਵਰੂੂ ਪੁਰਾਰੇਃ ਪਸਭਮਿਰਘੜਾਘ ਮਰੌ ਭ ਮਸ਼ੁਭੌ 
ਭਕੈਰਤ ਾਰਿਚੱਤੈਰਿਧਕਮਵਨਤੌ ਵਾ ਿਛਤਂ ਵੋ ਿਵਧੱਤਾਮ ||੨੧||  
 
ਆਨਨਾਯੇਨੁਕਾਨੋਪਲਰਿਚਤਸਮੁਦਾਿਯਤੇ ਯੇ ਮੁਨੀਨ   
ਿਚੱਤਾਦ ਸ਼ਂ ਿਨਧਾਤਂੁ ਿਵਦਧਿਤ ਚਰਣ ੇਤਾ ਡਵਾਕਞੁਨਾਿਨ |  
ਕਾਞੀਭੋਗੀਨਮੂ ਧਾ ਪਿਤਮੁਹੁਰੁਪਧਾਨਾਯਮਾਨ ਸ਼ਣਂ ਤੇ 
ਕਾਨੇ ਸਾਮਨਕਾਰੇਰ ਿੁਤਿਵਿਜਤਸੁਧਾਭਾਨੁਨੀ ਜਾਨੁਨੀ ਵਃ ||੨੨||  
 
ਮ ਜੀਰੀਭੂਤਭੋਿਗਪਵਰਗਣਫਣਾਮ ਡਲਾਨਿਰਤਾਨ- 
ਵ ਾਦੀ ਘਾਨ ਘਰਤਦ ੁਿਤਿਕਸਲਿਯਤੇ ਸੂਯਮਾਨ ਦ ਸੁ ਿਭਃ |  
ਿਬਭਤ  ੌਿਵਮਮਂ ਵਃ ਫਿਟਕਮਿਣ ੜੁਹੱਦ ਡਵ ਭਾਿਸਤੇ ਯੇ  
ਜ ਘ ੇਸ਼ ਖੇਨੁਸ਼ੁਭ ੇ ੜੁਸ਼ਿਮਹ ਭਵਤ  ਮਾਨਸੇ ਸ਼ੂਲਪਾਣੇਃ ||੨੩||  
 

ਅਸੋਕਸੋਮਸ਼ਸੈਰਪਿਚਿਤਮਮਲ  ਭੂਿਰਭਾਵੋਪਹਾਰੈਃ  



ਕੁਰ ਿਭਃ ਸਰਦੋਚੈਃ ਸਤਤਮਿਭ ੜੁਤੌ ਬ ਮਿਵੱਦੇਵਲਾਦ ੈਃ |  
ਸਮ ਸ ਪੂਜ ਮਾਨਾਿਵਹ ੜੁਿਦ ਸਰਸੀਵਾਿਨਸ਼ਂ ਯੁ ਮਦੀਯ ੇ 
ਸ਼ਰਸ  ਕੀਡਤ   ਤੌ ਪਪਦਵਰ ੜੁਹ ਕੱਛਪਾਵੱਛਭਾਸੌ ||੨੪|| 
 
ਯਾਃ ਸਸ ੈਕ ਸ਼ਪਾਤਾਿਦਿਤਬਹਲਗਲਦਕਵਕ ਂਪਣੁੰ ਨ- 
ਪਾਣ ਂਪਾਕੋਸ਼ਯ ਪਾਙ ਿਨਜਮਚਲਵਰਂ ਚਾਲਯਨਂ ਦਸ਼ਾਸ ਮ |  
ਪਾਦਾਙੁਲ  ੋਿਦਸ਼ਨੁ ਦਤਮਯੁਗਦਸ਼ਃ ਕ ਮਸ਼ ਲੋਸ਼ਕਲ ਾਃ  
ਕਲ ਾਣ ਂਫੁੱ ਲਮਾਲ ਪਕਰਿਵਲਿਸਤਾ ਵਃ ਪਣੱਧਾਿਹਵੱਲ ਃ ||੨੫||  
 
ਪਹਪਾਚੀਨਬਿਰਃਪਮੁਖਸੁਰਵਰਪ ਫੁਰ ਮੌਿਲਸਕ- 
ਜ ਾਯਰੋਤੋ ਕਰੋਸੈਰਿਵਰਤਮਮਲਾ ਭੂਿਰਨੀਰਾਿਜਤਾ ਯਾ |  
ਪੋਦਗਾਗਾ ਪਦੇਯਾੱਤਿਤਿਰਵ ਰੁਿਚਰਾ ਤਾਰਕਾਣ  ਿਨਤਾਨਂ  
ਨੀਲਗੀਵਸ  ਪਾਦਾ ਬਰੁੁਹਿਵਲਿਸਤਾ ਸਾ ਨਖਾਲੀਃ ਸੁਖਂ ਵਃ ||੨੬||   
 
ਸਤ ਾਃ ਸਤ ਾਨਨਨਾਵਿਪ ਸਿਵਧਗਤੇ ਯੇ ਿਵਕਾਸਂ ਦਧਾਤੇ  
ਸਾਨੇ ਸ  ਤੇ ਲਭਨੇ ਿਸ਼ਯਿਮਹ ਸਰਸੀਵਾਮਰਾ ਯੇ ਦਧਾਨਾਃ|  
ਲੋਲ ਂਲੋਲ ਬਕਾਨ  ਕੁਲਿਮਵ ਸੁਿਧਯ  ਸੇਵਤੇ ਯੇ ਸਦਾ ਸ   
ਭੂਤ  ੈਭੂਤ ੈਣਪਾਣੇਿਰਮਲਤਰਰੁਚਸੇ ਪਦਾ ਭੋਰੁਹੇ ਵਃ ||੨੭||  
 

ਯੇਸ਼  ਰਾਗਾਿਦਦੋਸ਼ਾ ਸ਼ਤਮਿਤ ਯਤਯ ੋਯਾਿਨ ਮੁਿਕਪਸਾਦਾ- 
ਦ  ੇਵਾ ਨਮਾ ਮਮੂਿਰਦ ੁਸ ੜੁਿਸ਼ਪਿਰਸ਼ ਮੂ ਿਧ ਸ਼ੇਸ਼ਾਯਮਾਣਾਃ |  
ਸ਼ੀਕਣਸ ਾਰੁਣੋਦ ੱਚਰਣਸਰਿਸਜਪੋ ਿਥਤਾਸੇ ਭਵਾਖ ਾਤ- 
ਪਾਰਾਵਾਰਾਿੱਚਰਂ ਵੋ ਦੁਿਰਤਹਿਤ ੜੁਤਸਾਰਯਯੇੁਃ ਪਰਾਗਾਃ ||੨੮||  
 
ਭੂਮਾ ਯਸ ਾਸਸੀਮਾ ਭੁਵਨਮਨੁ ੜੁਤਂ ਯ ਪਰਂ ਧਾਮ ਧਾਮ   
ਸਾਮਾਮਾਮਾਯਤੱਤਂ ਯਦਿਪ ਚ ਪਰਮਂ ਯਦੁਣਾਤੀਤਮਾਦ ਮ |  
ਯੱਚ ਹੋਹੰਿਨਰੀਹਂ ਗਗਨਿਮਿਤ ਮੁਹੁਃ ਪਾਹੁਰੱੁਚੈ ਮਹਾਨੋ  
ਮਾਹੇਸ਼ਂ ਤ ਮਹੋ ਮੇ ਮਿਹਤਮਹਰਹ ਮੋਹਰੋਹਂ ਿਨਹਨੁ ||੨੯||  
 
ਇਿਤ ਸ਼ੀਮ ਪਰਮਹਂਸਪਿਰਵਾਜਕਾਚਾਰ ਸ  ਸ਼ੀਗੋਿਵਨਭਗਵ ਪਾਦਿਸ਼ਸ਼ ਸ   

ਸ਼ੀਮੱਛ ਕਰਾਚਾਰ ਸ  ੜੁਤਮ ਿਸ਼ਵਕੇਸ਼ਾਿਦਪਾਦਾਨਵ ਣਨਸੋਤਂ ਸਂਪੂ ਣਮ || 
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