
ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੁਰ੍ਗਯੇ ਮਹਦਸ਼ੁ੍ਟਜਨ ਸਂਹਾਰ੍ ੇ
ਦੁਰ੍ਗਾਂਤਰ੍ਗਤ ਦੁਰ੍ਗੇ ਦਰੁ੍ਲਭੇ ਸੁਲਭੇ 
ਦੁਰ੍ਗਮਯਵਾਗਿਦੇ ਗਨਿੰ ਨ ਮਗਹਮੇ ਭ ੋੰਮ 
ਭਰ੍ਗਾਗਦਿਗਿਿੇੇੱਲ ਿੁਗਿਗਸਦਰ੍ ੂ
ਸਵਰ੍ਗਭੂਗਮ ਪਾਤਾਿ ਸਮਸਤ ਵਯਾਪੁਤ ਦੇਗਵ 
ਵਰ੍ਗੱਕੇ ਮੀਗਰ੍ਦ ਬਲਸੁੁਂਦਰ੍ੀ 
ਦੁਰ੍ਗਿਦਵਰ੍ ਬਾਧੇ ਬਹਿਵਾਗਿਦੇ ਤਾਗਯ 
ਦੁਰ੍ਗਗਤਹਾਰ੍ੇ ਨਾਨੁ ਪਿੇੁਵੁਦੇਨੁ 
ਦੁਰ੍ਗਂਧਵਾਗਿਦ ੇਸਂਸ੍ੜ੍ ਇਗਤ ਨੋਗਿਦਰ੍ ੇ
ਗਨਰ੍ਗਮ ਨਾ ਕਾਿੇਨਿੰ ਮ ਮਂਿਿਾਂਿੇ 
ਦੁਰ੍ਗੇ ਹੇ ਦੁਰ੍ਗੇ ਮਹਾਦਰੁ੍ਗੇ ਭੂਦੁਰ੍ਗੇ ਗਵਸ਼੍ਿੁ 
ਦੁਰ੍ਗੇ ਦੁਰ੍ਜਯੇ ਦੁਰ੍ਧਸ਼੍ੇ ਸ਼੍ਗਕਤ 
ਦੁਰ੍ਗ ਕਾਨਨ ਿਹਨ ਪਰ੍ਵਤ ਘ ਰ੍ ਸਰ੍ਪ 
ਿਰ੍ਗਰ੍ ਸ਼੍ਬ੍ਧ ਵਯਾਪਰ ਕਰ੍ਗਿ ਮ੍ੜੁਤਯੁ 
ਵਰ੍ਗ ਭੂਤਪਰੇਤ ਪੈਸ਼੍ਾਗਿ ਵ ਦਲਾਦ 
ਦੁਰ੍ਗਿ ਸਂਕਟ ਪਰਾਪਤਵਾਿੇ 
ਦੁਰ੍ਗਾਦੁਰ੍ਗੇ ਏਦਂੁ ਉੱਿਸਵਰ੍ਗਦਂਦ 
ਗਨਰ੍ਗਗਿਤਨਾਗਿ ਓਿੰਮ ੇਕੂਗਿਦਰ੍ ੂ
ਸਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਦੱਗਲ ਹਗਰ੍ਯ ਿਨੇ ਇੱਦਰ੍ ੁ
ਸੁਰ੍ਗਿ ਜਯਜਯਵੇਂਦੁ ਪ ਿਿੁ ਗਤਰ੍ ੇ
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ਕਰ੍ਗਗਿਦਂਗਲ ਏਗੱਤ ਸਾਕੁਵ ਸਾਕ੍ਗਸ਼੍ਭੂਤ ੇ
ਨੀਰ੍ਗੁਗਿਦਂਤੇ ਲ ਕਲੀਲੇ ਗਨਨਿ ੇ
ਸਵਰ੍ਗਂਿਾਜਨਕ ਨਿੰ ਮ ਗਵਜਯ ਗਵਠ੍ਠਲਨਂਗਘਰ 
ਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਰਯਮਾਗਿ ਬਦਕੁੁਵਂਤੇ ਮਾਿ ੁ
ਅਗਰ੍ਦਰ੍ਾਂਕੁਸ਼੍ ਸ਼੍ਗਕਤ ਪਰ੍ਸ਼੍ੁ ਨੇਿਗਲ ਖਿਗ 
ਸਰ੍ਗਸਜ ਿਦੇ ਮੁਦਗਰ੍ ਿਾਪ ਮਾਰ੍ਗਿ 
ਵਰ੍ ਅਭਯ ਮੁਸਲ ਪਗਰ੍ ਪਗਰ੍ ਆਯੁਧਵ 
ਧਗਰ੍ਗਸ ਮਰੇ੍ੇਵ ਲਕੁਗਮ ਸਰ੍ਗਸਜਭਵ ਰ੍ੁਦਰ 
ਸਰ੍ੁਵ ਦੇਵਤੇਿਿ ਕਰ੍ੁਿਾ ਪਾਂਿਦੱਗਲ 
ਗਨਰ੍ੀਕ੍ਗਸ਼੍ਗਸ ਅਵਰ੍ਵਰ੍ ਸਵਰ੍ੂਪਸੁਖ ਕ ਿਵੁ 
ਗਸਗਰ੍ ਭੂਗਮਦੁਰ੍ਗਾ ਸਰ੍ਵੁ ੇੱਤਮ 
ਨਿੰ ਮ ਗਵਜਯ ਗਵਠ੍ਠਲਨਂਗਘਰ 
ਪਰ੍ਮ ਭਕੁਗਤਗਯਂਦ ਸ੍ੜਮਗਰ੍ਸੁਵ ਜਿੱਜਨਗਨ 
ਸਤੁਗਤਮਾਿੁਵੇ ਗਨਿੰ ਨ ਕਾਗਿ ਮਹਾਕਾਗਿ ਉ 
ੰਿੰਨਤ ਬਾਹੁ ਕਰ੍ਾਿਵਦਨੇ ਿਂਗਦਰ੍ਮੁਖ ੇ
ਧ੍ੜੁਗਤਸ਼੍ਾਂਗਤ ਬਹੁਰ੍ਪੂੇ ਰ੍ਾਗਤਰ ਰ੍ਾਗਤਰ ਿਰ੍ਿ ੇ
ਗਸਿਗਤਯੇ ਗਨਦਰਾਭਦਰੇ ਭਕਤਵਤ੍ਸਲੇ ਭਵਯੇ 
ਿਤੁਰ੍ਸ਼੍ਟਗਦਵਹਸਤੇ ਹਗਸਤ ਹਗਸਤਿਮਨੇ ਅ 
ਦ੍ਭੁਤ ਪਰਬਲੇ ਪਰਵਾਗਸ ਦੁਰ੍ਗਾਰ੍ਿਯਵਾਸ ੇ
ਕ੍ਗਸ਼੍ਗਤਭਾਰ੍ ਹਰ੍ਿੇ ਕ੍ਸ਼੍ੀਰ੍ਾਬ੍ਗਧਤਨੇਯੇ ਸ 
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ਦਗਗਤ ਪਰੇਦਾਤੇ ਮਾਯਾ ਸ਼੍ਰੀਯੇ ਇਂਗਦਰ੍ੇ ਰ੍ਮੇ 
ਗਦਗਤਜਾਤ ਗਨਿਰਹੇ ਗਨਰ੍ਧੂਤ ਕਲ੍ਮਸ਼੍ੇ 
ਪਰਗਤਕਲੂ ਭੇਦੇ ਪੂਰ੍ਿ ਭ ਧੇ ਰ੍ੌਦਰ ੇ
ਅਗਤਸ਼੍ਯ ਰ੍ਕਤ ਗਜਹਵਾਲ ਲੇ ਮਾਗਿਕਯ ਮਾਲੇ 
ਗਜਤਕਾਮੇ ਜਨਨ ਮਰ੍ਿ ਰ੍ਗਹਤੇ ਖਯਾਤ ੇ
ਘ੍ੜੁਤਪਾਤਰ ਪਰ੍ਮਾਿੰਨ ਤਾਂਬੂਲਹਸਤੇ ਸੁ 
ਵਰਤੇ ਪਗਤਵਰਤੇ ਗਤਰਨੇਤਰੇ ਸ਼੍ਕਤਾਂਬਰ੍ ੇ
ਸ਼੍ਤਪਤਰਨਯਨੇ ਗਨਰ੍ਤੁ ਕਨਯੇ ਉਦਯਾਰ੍ਕ 
ਸ਼੍ਤਕ ਗਟ ਸਿੰ ਗਨਭੇ ਹਗਰ੍ਯਾਂਕ ਸਂਸਰ ੇ
ਸ਼੍ੁਗਤ ਤਗਤ ਨੁਤੇ ਸ਼੍ੁਕ੍ਲ ਸ਼੍ ਗਿਤ ਰ੍ਗਹਤੇ ਅ 
ਪਰਗਤਹਤੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਿਂਾਗਰ੍ਗਿ ਿਤੁਰ੍ ੇ
ਿਤੁਰ੍ ਕਪਗਰ੍ਿਯੇ ਅਭਂਰਗਿ ਹਰੀ 
ਉਤ੍ਪਗਤ ਗਸਿਗਤਲਯ ਕਰ੍ਤੇ ਸ਼੍ੁਭਰ ਸ਼੍ ਭਨ ਮੂਰ੍ਤੇ 
ਪਗਤਤਪਾਵਨੇ ਧਨਯ ੇਸਰ੍ਵ ਸ਼੍ਗਧਯਗਲੱਦ ੁ
ਹਤਮਾਿੁ ਕਾਿੁਵ ਰ੍ ਿਂਿਗਿਂਦ 
ਕ੍ਗਸ਼੍ਗਤਯ ਿੁ ਸੁਖਦੱਗਲ ਬਾਿੁਵ ਮਗਤ ਇੱਤੁ 
ਸਤਤ ਕਾਯਗਲਬੇਕੁ ਦੁਰ੍ਗੇਦੁਰ੍ਗ ੇ
ਿਯੁਤਦੂਰ੍ ਗਵਜਯ ਗਵਠ੍ਠਲਰ੍ੇਯਨ ਪਰੀਯ ੇ
ਕ੍ੜੁਤਾਂਜਗਲਗਯਂਦਗਲ ਤਲੇਬਾਗਿ ਨਗਮਸੁਵ ੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਗਮ ਕਮਲ ਪਦ੍ਮਾ ਪਦ੍ਗਮਗਨ ਕਮ 
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ਲਾਲਯੇ ਰ੍ਮਾ ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਾਕਗਪ ਧਨਯ ਵ੍ੜੁੱ ਗਦ ਗਵ 
ਸ਼੍ਾਲ ਯਜ੍ਞਾ ਇਂਗਦਰ੍ੇ ਗਹਰ੍ਿਯ ਹਗਰ੍ਗਿ 
ਵਾਲਯ ਸਤਯਗਨਤਯਾਨਂਤ ਤਰਗਯ ਸੁਧਾ 
ਸ਼੍ੀਲੇ ਸੁਿਂਧ ਸੁਂਦਗਰ੍ ਗਵਦਯਾਸੁਸ਼੍ੀਲੇ 
ਸੁਲਕ੍ਸ਼੍ਿ ਦੇਗਵ ਨਾਨਾ ਰ੍ੂਪਿਗਿਂਦ ਮੇਰ੍ਵੇ ਮ੍ੜੁਤਯੁਨਾਸ਼੍ੇ 
ਵਾਲਿਕ ਿੁ ਸਂਤਰ੍ ਸਿੰ ਗਨਗਧਯੱਗਲ 
ਕਾਲਕਾਲਕੇ ਏਿੰਨ ਭਾਰ੍ਪ ਗਹਸੁਵ ਤਾਗਯ 
ਮੇਲੁ ਮੇਲੁ ਗਨਿੰ ਨ ਸ਼੍ਗਕਤ ਕੀਗਰ੍ਤ ਬਲ ੁ
ਕੇਗਿ ਕੇਗਿ ਬਂਦ ੇਕੇਵਲ ਈ ਮਨ 
ਿਾਗਿਯਤਂੇ ਪਰ੍ਦਰਵਯਕੱੇ ਪ ਪੁਦ ੁ
ਏਿਲ ਮਾਿਦੇ ਉੱਧਾਰ੍ ਮਾਿੁਵ 
ਕੈਲਾਸ ਪਰੁ੍ਦੱਗਲ ਪਜੂੇਿੋਂਬ ਦੇਗਵ 
ਮੂਲ ਪਰਕ੍੍ ਇਗਤ ਸਰ੍ਵ ਵਰ੍ਿਾਗਭਮਾਗਨਗਨ 
ਪਾਲਸਾਿਰ੍ ਸ਼੍ਾਗਯ ਗਵਜਯਗਵਠ੍ਲਨੋਿੁ 
ਲੀਲੇ ਮਾਿੁਵ ਨਾਨਾਭਰ੍ਿ ੇਭੂਸ਼੍ਿੇ ਪੂਰ੍ਿੇ 
ਿ ਗਪਨਂਦਨੇ ਮੁਕਤ ੇਦਤੈਯਸਂਤਗਤ ਸਂ 
ਤਾਪਵ ਕ ਿਗੁਤੱਪ ਮਹਾਕਠੋ੍ਰ੍ੇ ਉਿਰ 
ਰ੍ੂਪ ਵੈਲਕ੍ਸ਼੍ਿੇ ਅਜ੍ਞਾਨੱਕੇਗਭਮਾਗਨਗਨ 
ਤਾਪਤਰਯ ਗਵਨਾਸ਼੍ੇ ਓਂਕਾਰ੍ੇ ਹੋਂਕਾਰ੍ ੇ
ਪਾਗਪਕਂਸਿੇ ਭਯ ਤ ਗਰ੍ਦੇ ਬਾਲਲੀਲੇ 
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ਵਯਾਪੁਤੇ ਧਰ੍ਮ ਮਾਰ੍ਗ ਪਰੇਰ੍ਿੇ ਅਪਰਾਕ੍ੜਤੁ ੇ
ਸਵਪਨਦਗਲ ਗਨਿੰ ਨ ਨੇਨੇਗਸਦ ਸ਼੍ਰ੍ਿਗਨਿ ੇ
ਅਪਾਰ੍ਵਾਗਿੱਦ ਵਾਗਰ੍ਗਧਯਂਤੇ ਮਹਾ 
ਆਪੱਤੁਬਂਗਦਰ੍ਲੁ ਹਾਗਰ੍ ਪ ਿ ਵ ੁਸਪਤ 
ਦਵੀਪ ਨਾਗਯਕੇ ਨਰ੍ਕ ਗਨਰ੍ਲੇਪੇ ਤਮ ਿੁਿਦ 
ਵਯਾਪਾਰ੍ ਮਾਗਿਗਸ ਭਕਤਜਨਕੇ ਪੁਿਯ 
ਸ ਪਾਨ ਮਾਗਿਕ ਿੁਵ ਸੌਭਾਿਯਵਂਤੇ ਦੁਰ੍ਗੇ 
ਪਰਾਪੁਤਵਾਗਿ ਏਿੰਨ ਮਨਦੱਗਲ ਗਨਂਦੁ ਦੁੁਃਖ 
ਕੂਪਗਦਦਂਗਲ ਏਗੱਤ ਕਿੇਮਾਿੁ ਜਨ੍ਮਂਿਿ ੁ
ਸੌਪਰ੍ਗਿ ਗਮਗਿਲਾਦ ਸਗਤਯਰ੍ੁ ਗਨਤਯ ਗਨਿੰ ਨ 
ਆਪਾਦਮੌਗਿ ਤਨਕ ਭਗਜਗਸ ਭਵਯਰ੍ਾਦਰ੍ੁ 
ਨਾ ਪੇਿੁਵੁਦੇਨੁ ਪਾਂਿਵਰ੍ ਮਨੋਭੀਸ਼੍ਟੇ 
ਈ ਪਾਂਿਭੌਗਤਕਦੱਗਲ ਆਵ ਸਾਧਨ ਕਾਿ ੇ
ਸ਼੍ਰੀਪਗਤਨਾਮ ਓਨਿ ੇਗਜਹਵਾਿਰਹਦਗਲ ਨੇਨੇਵ 
ਔਪਾਸਨ ਕ ਿੁ ਰ੍ੁਦਰਾਗਦਿਿ ਵਰ੍ਦ ੇ
ਤਾਪਸਜਨ ਪਰੀਯ ਗਵਜਯ ਗਵਠ੍ਠਲ ਮੂਗਰ੍ਤਯ 
ਸ਼੍ਰੀਪਾਦਾਰ੍ਚਨੇ ਮਾਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂ ਦੁਰ੍ਗਾਵਰ੍ਿਾਸ਼੍ਰਯ 
ਦੁਰ੍ਗੇ ਹਾ ਹੇ ਹ  ਹਾ ਦਰੁ੍ਗੇ ਮਂਿਿ ਦੁਰ੍ਗ ੇ
ਦੁਰ੍ਗਗਤ ਕ ਿਗਦਰ੍ੁ ਗਵਜਯ ਗਵਠ੍ਠਲ ਪਰੀਯ ੇ
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