ਸ ਿੱ ਸਿਿਾਯਕ ਸਿਿਯਜਨ ਪਸਿਪਾਲ ਪਿਮਾ| ਿਿੱ ਿਾਤ੍ਮਾ ਗਣ ਾਂਿਰ ਖ
ਵਾਸਿਸਿ|
ਸਨਿਰਿਸਿਤਸਨਿਰਾ ਿਮਣ ਸਨਸਿਿਕਾਿ|
ਸ ਿੱ ਿੇਿ ਿਿਕਾਲ ਿ
ੁਂ ਿ ਾਿ-|
ਪਦ੍ਮ ੁਂਭਵ ਬਸਲ ਪਰਕ੍ਿਾਸਲਤ ਪਾਿ ਮਿਾ
ਿਰਿਰੋਗ ਨਾਿ ਵੈਕੁਂਠਵਾ |
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ਬਿੱ ਸਿ ਸਵਿਾਲ ਮਸਿਮ ਪਾਪਿਾਸਿ|

gm

ਸ ਿੱ ਿਾਸਿ ਸਵਨਤ ਤ
ੁਂ ਤ ਪਾਤਾਲ਼ਵਾਸ |

a.
c

ਸਵਿਯ ਉੱਿਾਿਕ ਉਿਸਿ ਿਨਾ|

om

ਸਵਿਯਾਤੀਤ ਸਵਿਿਨਾਟਕ ਨਾਿਾਯਣਾ|

ਕਧ੍ਯੋਤ ਵਰ੍ਣ ਕਲ ਵਯਾਪਤਾ ਆਕਾਿ ਅਸਮਤ|
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ਬਿੱ ਿ ਸਵਿੱ ੇਿ ਨਾਨਾ ਿੂਪਾਤ੍ਮਕਾ|

w

ਅਿਿੈਤ ਕਾਯਾ ਮਾਯਾਿਮਣ ਿਾਜੀਵਨੇਤਰਾ|

w

w

ਅਿਿਯ ਅਨਾਸਿ ਪਿਿਾ ਸ ਤਰ|
ਕਿਦਮ ਮਸਣ ੂਨ ਸਵਜਯ ਸਵਠਠਲ ਕਸਪਲ |
ਸਨਿਦੋਿ ਕਿਨਾਸਬਦ ਿਿਿਾਿਾਸਿ||੧||
ਆਸਿ ਮਨਿੁਂਤਿਸਿ ਜਸਨਸ ਿ ਮਿਿੈਵ|
ਆਸਿ ਪਿ ਬੋੋੰਮ ਬੋਮਨਿੱਯ ਜੀਯਾ|
ਾਧ੍ ਜਨਿ ਸਪਰਯ ਤ
ੁਂ ਤ ਮਸਨਸਤਲਕਾ|

ਭੋਿਾ ਿਿੀਿ ਭਕਤਿ ਮਨੋਿਿ ਿਸਿ|
ਮਾਧ੍ਵ ਸ ਸਿ ਸਵਜਯ ਸਵਠਠਲ ਸਵਮਲੇ ਿਾ|
ਮੋਿਮਸਤ ਕੋਡਵ ਕਸਪਲ ਭਗਵਨ੍ਮੂਸਿਤ||੨||
ਘਨ ਮਸਿਮ ਘੌਣਾਂਡਿੋਲਗੇ ਲੀਲੇ ਸਯੁਂਿ|
ਜਸਨਸ ਮੇਿੇਿੇ ਸਬੁਂਿ ਿੋਵਿਿਿੱ ਸਲ|

ਤਸਲਿਕੋ|
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ਅਨਵਿਤ ਤਸੁਂ ਬ
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ਕਨਕ ਪਥ੍ਥਸਲਯੁਂਤੇ ਕਾਂਸਤ ਸਤਰਭਵਨਿੱਕੇ

a.
c

ਇਨਨੁਂਤੇ ਓੱਪਵ ਸਿਿੋਿਿਵੋ|

om

ਸਮਨਗਵ ਿਿਯਿ ਤ ਅਪਰਾਕਰਤ ਕਾਯਾ|

ਜਨਸਨ ਿੇਵਿਸਤਗੇ ਉਪਿੇਿਵਨ ਮਾਸਡ|
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ਗਣ ਮੋਿਲਾਿ ਤਤਿਵ ਸਤਸਲਸ ਿੇ|

w

ਤਨਸਵਨੋਲਗੇ ਨੀਨੇ ਸਤਸਲਿ ਸਤਸਲਿੇ ਸਨਤਯ|

w

w

ਜਨਿੰ ਨ ਪਾਸਲ ਵ ਕਸਪਲਾਖਯਨੇ|
ਅਨਸਿਨਸਿ ਸਨੰਨ ਧ੍ਯਾਨਵ ਮਾਸਡ ਮਸਣਸਯੁਂਿ|
ਯੇਸਨ ਵ ਜਨਿੱਕੇ ਜਯਾਨ ਕੋਡਵੇ|
ਏਣੇਗਾਣੇ ਸਨੰਨ ਲੋ ਨਿ ਿਸਕਤਗੇ ਗਿ|
ਜਨਪ ਨੁਂਿਨਿੰ ਨ ਭੁਂਸਗਸ ਿੇ|
ਅਨਮਾਨਸਵਿਸਕਿੱ ਲ ਸਨੰਨ ਨੁਂਸਬਿ ਮੂਢ-|
ਮਨਜਸਨਗੇ ਮਿ ਪਿਸਵ ਬਿਵਿੈੈੱਯ|

ਮਸਨ ਕਲੋ ੈੱਤਮ ਕਸਪਲ ਸਵਜਯਸਵਠਠਲਿੇਯ|
ਏਨੇਗੇ ਯੋਗਮਾਿਗ ਤੋਿ ਤਵਕਸਿੁਂਿ||੩||
ਕਸਪਲ ਕਸਪਲਯੇਂਿ ਪਰਾਤਃਕਾਲਿਲੇ ੈੱਿ|
ਪਤ ਾਸਿਗੇਸਲ ਨਸਡਿ ਮਨਵਸਨਗੇ|
ਅਪਜਯ ਮੋਿਲਾਿ ਕ੍ਲੇ ਿਗਲ਼ੋਂ ਸਿਿੱ ਲਾ|
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ੁਂ |
ਕਪਟ ਜੀਵਿ ਇਤਨ ਓੱਬ ਸਿਸਿ ਏਿ

a.
c

ਗਪਤ ਨਾਮਸਵਿ ਮਨਿੋਲ਼ਸਗਡਵਿ|
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ਅਪਸਿਸਮਤ ੌਖਯ ਅਵਨ ਕਲਕੋਸਟਗੇ|
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ਤਸਪ ਵਿ ਕਾਣੋ ਸਨਤਯ ਨਿਕਿਿੱ ਸਲ|

ਸਕਰਪਣਵਤ੍ ਲ ਨੰਮ ਸਵਜਯਸਵਠਠਲ ਿੇਯਾ|

w

.y

ਕਸਪਲਾਵਤਾਿਨ ਬਿੱ ਲਵਗੇ ਬਲ ਲਭ||੪||

w

w

ਬਲ ਿ ਤਿਿੱਸਲ ਯਜਯ ਿਾਲੇ ਯਿੱਸਲ ਕੁਂਗਲ ਕਿੱ ਸਪਨਿੱਸਲ ਿੁਿਯ ਤਾਨ ਨਾਸਭਯਿੱ ਸਲ|
ਜਲਸਿ ਗਨਗਾ ੁਂਗਮਿਿੱ ਸਲ ਗਮਨਿਿੱ ਸਲ|
ਤਲਸ ਪਤਰਿਿੱਸਲ ਤਿਗ ਤਿਸਵਨਿੱਸਲ|
ਮਲਗਵ ਮਨੇਯਿੱ ਸਲ ਨੈਵੇਿਯ ਮਯਿਿੱ ਸਲ|
ਬਲਕਰ੍ਮ ਬੁਂਿਗਲ ਮੋ ਕਵਾਗਵਿੱ ਸਲ|
ੇਲਵਨਾਿਵਨਿੱਸਲ ਸਵਿਯ ਪੇਲਵਨਿੱਸਲ|

ਫਲਿਿੱ ਸਲ ਪਰਸਤਕੂਲ ਇਿੱ ਲਿ ਥਲਿਿੱ ਸਲ|
ਬੇਲੇਿ ਿਰ੍ਭੇਗਲ਼ਿੱਸਲ ਅਸਗਿਯਿੱਸਲ ਿਸਿਵ|
ਜਲਿਿੱ ਸਲ ਜਾਂਬਨਿ ਨਸਿਯਿੱ ਸਲ ਸ਼੍ਲੋ ਕਿਿੱ ਸਲ|
ਬਸਲਮਖ ਬਲਗਿਿੱ ਸਲ ਆ ਾਿ ਿੀਲਨਿੱਸਲ|
ਘਸਲਗੇ ਆਿੁਂਭਿਿੱ ਸਲ ਪਸਿਿਮ ਭਾਗਿਿੱ ਸਲ|
ਪੋਲੇਵ ਸਮੁਂਸ ਨਿੱਸਲ ਬੁਂਗਾਿਿਿੱ ਸਲ ਇਸਨਤ
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ਕਸਲਯਗਿੋਲ਼ਸਗਿ ਕੋਂਡਾਸਡਿਵਸਿਗੇ|
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c

ਗੇਲਵੁਂਟ ਸਨਨਗੇਲਵੋ ਮ੍ ਾਿਸਿੁਂਿ ਵੇਗ|

om

ਕਾਲ ਕਾਲਿੱਕੇ ਸਬਡਿੇ ਸ੍ਮਸਿ ਕਸਪਲ ਪਿਮਾਤ੍ਮੰ ਨ|
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ਖਲ਼ਿ ਅੁਂਸਜਕੇਸਯਿੱ ਲ ਸਨੁਂਿਿੱਸਲ ਿਭਯੋਗ|

ਬਲਵੈਸਿ ਨਤ ਨੰਮ ਸਵਜਯਸਵਠਠਲ ਿੇਯ|

w
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ਇਲ਼ੇ ਯੋਲ਼ਗੇ ਕਸਪਲਾਵਤਾਿਨਾਸਗ ਨੰਮ ਭਾਿਵਸਿ ਵ||੫||

w

w

ਤਮ ਪਸਿਿੱ ੇਿ ਈਤਨ ਸ੍ਮਿਣੇ ਨੋਡ ਿਰ|
ਤ੍ਕਮਲਿੋਲ਼ਗੇ ਸਵਜਯਸਵਠਠਲੰਨ

ਿਣਾਬ੍ਜਾ||੬|

