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ਰਾਵਣ ੜੁਤ ਂਿਸ਼ਵਤਾ ਡਵ ਸੋਤਮ | 
 
ਜਟਾਟਵੀ ਗਲੱਜਲ ਪਵਾਹਪਾਿਵਤ ਸਲੇ  

ਗਲੇ ਵਲ ਬ  ਲ ਿਬਤ  ਭੁਜਙ ਤੁਙ ਮਾਿਲਕ  | 

ਡਮੱਡਮੱਡਮੱਡਮੰਿਨਨਾਦਵਡ ਡਮਰਯਂ  

ਚਕਾਰ ਚਣਤਾ ਡਵਂ ਤਨਤ ੁਨ: ਿਸ਼ਵ: ਿਸ਼ਵਂ ||੧|| 
 
ਜਟਾਕਟਾਹ ਸ ਭਮ ਭਮੰਿਨਿਲ ਪ ਿਨ ਝਰੀ  
ਿਵਲੋਲਵੀਿਚ ਵੱਲਰੀ ਿਵਰਾਜਮਾਨਮੂ ੱਧਿਨ |  
ਧਗੱਧਗਦ ਧਗੱਜਲ ਲਲਾਟ ਪਟ~ਅ ਪਾਵਕੇ  
ਿਕਸ਼ੋਰ ਚਨਸ਼ੇਖਰੇ ਰਿਤਃ ਪਿਤ ਸ਼ਣਂ ਮਮ ||੨||  
 
ਧਰਾਧਰੇਨ ਨਿਨਨੀ ਿਵਲਾਸਬ ਧੁ ਬ ਧੁਰ  
ਫੁਰਤ ਿਦਗਨਸਨਿਤ ਪਮੋਦਮਾਨਮਾਨਸ ੇ|  
ੜੁਪਾ ਕਟਾ ਸ਼ ਧੋਰਣੀ ਿਨਰੱੁਧ ਦੁ ਧਰਾਪਿਦ  
ਕਿਚਤ ਿਚਦਂਬਰੇ ਮਨ ਿਵਨਦਮੇਤ ੁਵਸੁਿਨ ||੩||  
 
ਜਟਾਭੁਜਙ ਿਪਙਲ ਫੁਰ ਫਣਾਮਿਣਪਭਾ  
ਕਦ ਬ ਕੁ ਕੁਮ ਦਵਪਿਲਪ ਿਦਗਧੂਮੁਖੇ | 
ਮਦਾ ਧ ਿਸ ਧੁਰ ਫੁਰੱਤਗੱੁਤਰੀਯ ਮੇਦੁਰੇ  
ਮਨ ਿਵਨਦਮ ਭੁਤ ਂਿਬਭਰੁ ਭੂਤਭਰਿਰ ||੪|| 
 



ਸਹਸ ਲੋਚਨ ਪ ੜੁਤ  ਸ਼ੇਸ਼ਲੇਖ ਸ਼ੇਖਰ  
ਪਸੂਨ ਧੂਿਲ ਧੋਰਣੀ ਿਵਧੁਸਰਾ ਿਘਪੀਠਭੂਃ |  
ਭੁਜਙਰਾਜਮਾਲਯਾ ਿਨਬੱਧਜਾਟਜੂਟਕਃ  
ਿਸ਼ਯੈ ਿਚਰਾਯ ਜਾਯਤ  ਚਕੋਰਬ ਧੁ ਸ਼ੇਖਰਃ ||੫||  
 
ਲਲਾਟਚਤਰ ਜਲਦ ਧਨ ਜਯ ਫੁਿਲਙਭਾਿਨਪੀਤ  
ਪਞਸਾਯਕਂ ਨਮੰਿਨਿਲਂਪਨਾਯਕਮ  
ਸੁਧਾਮਯੂਖਲੇਖਯਾ ਿਵਰਾਜਮਾਨਸ਼ੇਖਰਂ ਮਹਾਕਪਾਿਲ ਸਂਪਦ ੇ 
ਿਸ਼ਰੋ ਜਟਾਲਮਸ ੁਨਃ ||੬||  
 
ਕਰਾਲ ਭਾਲ ਪਟ~ਇਕਾ ਧਗੱਧਗੱਧਗੱਜਲ- 

◌ੱਧਨ ਜਯਾਧਰੀ ੜਤੁ ਪਚ ਡ ਪਞਸਾਯਕੇ |  
ਧਰਾਧਰੇਨ ਨਿਨਨੀ ਕੁਚਾਗ ਿਚਤ ਪਤਕ  
ਪਕ ਪਨਕ ਿਸ਼ ਿਪਿਨ ਿਤਲੋਚਨ ਮਿਤ ਮਮ ||੭||  
 
ਨਵੀਨਮੇਘਮ ਡਲੀ ਿਨਰੱੁਧ ਦੁ ਧਰ ਫੁਰਤ  
ਕੁਹੂਿਨਸ਼ੀਿਥਨੀਤਮਃ ਪਬ ਧ ਬ ਧੁਕ ਧਰਃ  
ਿਨਿਲਂਪਿਨ ਝਰੀ ਧਰ-ਸਨਤੁ ੜੁੱ ਿਤਿਸ ਧੁਰਃ  
ਕਲਾਿਨਧਾਨਬ ਧੁਰਃ ਿਸ਼ਯਂ ਜਗੱਧੁਰ ਧਰਃ ||੮||  
 
ਪਫੱੁਲਨੀਲ ਪ ਕਜ ਪਪਞ ਕਾਿਲਮੱਛਟਾ-  

ਿਵਡਂਿਬ ਕਣ ਕ ਧਰਾ ਰੁਿਚਪਬੱਧ ਕ ਧਰਮ |  
ਸਰੱਿਛਦ ਂਪੁਰੱਿਛਦ ਂਭਵੱਿਛਦਂ ਮਖੱਿਛਦ ਂ 



ਗਜੱਿਛਦਾ ਧਕੱਿਛਦ ਂਤਮਨਕੱਿਛਦ ਂਭਜ ੇ||੯||  
 
ਅਗਰ ਸਰਮਙਲਾ ਕਲਾਕਦਂਬਮ ਜਰੀ  
ਰਸਪਵਾਹ ਮਾਧੁਰੀ ਿਵ ੜੂ ਭਣਾਮਧੁਵਤਮ |  
ਮਰਾਨਕਂ ਪੁਰਾਨਕਂ ਭਵਾਨਕਂ ਮਖਾਨਕਂ  
ਗਜਾਨਕਾ ਧਕਾਨਕਂ ਤਮਨਕਾਨਕਂ ਭਜ ੇ||੧੦||  
 
ਜਯਤਦਭਿਬਭਮ ਭਮ ਭੁਜਙਮ ਫੁਰਦ  
ਧਗੱਧਗਾਿਦਿਨਰਮ ਕਰਾਲ ਭਾਲਹਵ ਵਾਟ |  
ਿਧਿਮੱਿਧਿਮੱਿਧਿਮਧਨ ੜਦੁਙ ਤੁਙਮਙਲ 

ਧਿਨ ਕਮ ਪਵਿਰਤ ਪਚ ਡ ਤਾ ਡਵਃ ਿਸ਼ਵਃ ||੧੧||  
 
ੜੁਸ਼ਿਦਿਚਤ ਤ ਪਯੋ ਭੁਜਙ ਮੌਿਕਕਸਜ-ੋ 

ਰਿਰਸ਼ਰਤਲੋਸ਼ਯੋਃ ਸੁ ੜੁਿਦਪ ਸ਼ ਪ ਸ਼ਯੋਃ |  
ੜੁਣਾਰਿਵਨਚ ਸ਼ੁਸ਼ਃੋ ਪਜਾਮਹੀ ਮਹੇਨਯੋਃ  
ਸਮਪਵਰਯ ਮਨਃ ਕਦਾ ਸਦਾਿਸ਼ਵਂ ਭਜ ੇ|| ੧੨||  
 
ਕਦਾ ਿਨਿਲਂਪ ਿਨ ਝਰੀ ਿਨਕੁ ਜਕੋਟਰੇ ਵਸਨ- 

ਿਵਮੁਕਦੁ ਮਿਤਃ ਸਦਾ ਿਸ਼ਰਃ ਸਮ ਜਿਲਂ ਵਹਨ |  
ਿਵਮੁਕਲੋਲਲੋਚਨਾ ਲਲਾਮਭਾਲਲਗਕਃ  
ਿਸ਼ਵੇਿਤ ਮਨਮੁਖਰਨ ਕਦਾ ਸੁਖੀ ਭਵਾਮ ਹਮ || ੧੩||  
 
ਇਮ ਂਿਹ ਿਨਤ ਮੇਵ ਮੁਕਮੁੱ ਤਮੋਤਮ ਂਸਵਂ  



ਪਠ ਮਰ ਬਵੰਨਰੋ ਿਵਸ਼ੁੱ ਿਧਮੇਿਤ ਸਨਤਮ |  
ਹਰੇ ਗੁਰੌ ਸ ਭਿਕਮਾਸ਼ ੁਯਾਿਤ ਨਾਨ ਥਾ ਗਿਤਂ  
ਿਵਮੋਹਨ ਂਿਹ ਦੇਿਹਨ  ਤ ੁਸ਼ ਕਰਸ  ਿਚਨਨਮ || ੧੪|| 
 
ਪੂਜਾਵਸਾਨਸਮਯੇ ਦਸ਼ਵਕਗੀਤਂ  
ਯਃ ਸ਼ਂਭੁਪੂਜਨਿਮਦ ਂਪਠਿਤ ਪਦੋਸ਼|ੇ  
ਤਸ  ਿਸਰ  ਰਥਗਜੇਨਤੁਰਙਯੁਕ   

ਲ ਮ  ਸਦੈਵ ਸੁਮੁਖ  ਪਦਦਾਿਤ ਸ਼ਂਭੁਃ || ੧੫||  
 
ਇਿਤ ਸ਼ੀਰਾਵਣਿਵਰਿਚਤ ਂਿਸ਼ਵਤਾ ਡਵਸੋਤ ਂਸਂਪੂ ਣਮ || 
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