
વીર સ િંહને નારસ િંહને દય પારા 
વારને ભય સનવારણ સનગ.ુણણ 
 ારરદવર   ંાર સિક્શદ મલૂ 
ભેરરરસ  કેળુવ ભભરરદુ ભયકંર 
ઘોરવતાર કરાળવદન આ 
ઘોર દુરરત  હંાર માયાકાર 
ક્રૂરદૈત્યર શોક કારણ ઉદુભવ 
ઈરેળુ ભવુન  ાગરદોડેય 
આરૌદ્રનામક વીજય સવઠ્ઠલ નરસ િંગ 
વીરર ાત ુગં કારુણ્યપાગં 
મગવુન ુરક્ક ન ુહગભલરુળુ ભિડદે 
હગેસયિંદભલ હોય્દુ નગપન્નગ વનરદ 
ગગન સમભગલાદ આગભણત ભારદયભલ 
નેગદુ ઓગદુ  ાવ ુિગેદુ કોલ્ળળુસતરલ ુહ ે
જગદ વલ્ળળભને સગુણુાનારદગને 
સનગમા વરંદતને પોગભળદ ભકુતર 
તગભલ તોલગનેંદૂ સમગ ેકૂગતુભલરલ ુ
યગુ યગુદોળુ દયાળુગળ દેવરદેવ 
યગુારદ રિતનામા સવયજ સવઠ્ઠલ હો હો 
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યગુળ કરવ મભુગદુ મગવુ ુમોરે ઇડલ ુ
કેભળદાક્ષણદભલ લાભલસ  ભક્તન્ન યૌભળ વેગદભલ પાભલસવુેંદુ 
તાભળ તંોષવ તભૂળ ત ુભંિદંતે 
મલૂોકદપસતવાલયરદિંદ સ ુ
સ્તીલ દુલ.ભણ નામ સવજય સવઠ્ઠલ ફંછ 
યૌભળ માનવ કંભ  ીભળ મરૂડદ દેવ 
લટલટા લટલટા લટકરટસ  વનજંડ 
કટહ પટ પટ પટુુત્કટરદ ભભછ્છુતભલરલ ુ
પટુ પટુ પટુનેગેદુ ચીરરહારુત્ત પ 
લ્ળકટાકટા કટ કરડદુ રોષરદિંદ 
સમરટસમરટ સમટને રક્તાભક્ષયલ્લ્ળલ નોરડ 
તરટત્કોરટ ઊભ.ટણગે આભ.ટણવાભગરલ ુ
કુરટલ રરહત વ્યક્ત સવજય સવઠ્ઠલ શક્ત 
રદટ સનરટલ નેત્ર સરુકટક પરરપલા 
િોબ્બિરરયો વીર ધ્વસનસયિંદ તસનભગરડ 
હબ્બિ મુચંોભણ ઉરર હોરગેદ્દુ સતેુ્ત 
ઉબિ  રસવગાગ ેઆબજ નડુગસુતરે 
આબ્બદ પતુ ઉક્કક્ક હોર ચેલ્લ્ળલ િરુસતરે 
આબજુ ભવારદગળુ તબિબ્બિ ગોંડારર 
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આબિરવેનેનતુ નભદ ગોળેય ુતભગયે 
શબદ ત ુભંિત ુઆવ્યારિતાકાશ પરરયતં 
સનબિર તરુભગરર ઝરર ઝરર લ ુ
ઓબિરરગોશવલ્ળલદ નમ્મા સવજય સવઠ્ઠલ 
ઇબિગેયાભગ કંભરદિંદ પોરમટ્ટા 
ફુરડફુરડસતુ કોરટ સ રડલ ુભગરરગે િદું 
હોડેદંતે ચેરર િોબ્બિડુતભલ લસંઘસ  
રહરડદુ રક્ક ન્ન કેડરહ મરડરહ તરુડરક 
તોડેય મેભલરરસ  હરેૂડલ કરુૂગરુુરદિંદ 
પડુવલ ગડલ તરડય તરભણય નોરડ 
કડુકોપદલ્લ્ળલ  દિરડદુ રક્ક ન કેડરહ 
સનરડગરળન ુકોરળેરડયલ્લ્ળલ દરરસ દ  ડગરદ દૈવ 
કડુગભલ ભભૂ.ૂવણ સવજય સવઠ્ઠલ 
પાલ્ળગડલોડેય શરણર વડેવે વડનોડને 
ઉરરમ ગે ચતદુ.શણ દરભણ તલ્ળલભણ લ ુ
પરમેબ્ઠિ હરસરુરુ સ રરદેસવગે મોરેસયડલ ુ
કરુણરદિંદભલ તન્ન શરણન્ન  રહત સનન્ન 
ચરણકે્ક એરગલ ુપરમ શાતંનાભગ 
હરરહદે દયવન્ન સરુરુ કુસમુ વરુષ 
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ગરરયલ ુભેરર વાદ્ય મોરે ઉત્તરરે એનતુ 
પરરપરર વાલગ સવસ્તારરદિંદ કૈકોળ્ળળુત્ત 
મેરેદુ સરુરુપદ્ર હરરસ  પાલકન કાય્દે 
પરદૈવ ગભંીરાત્મ સવજયસવઠ્ઠલ સનમ્મ 
ચરરતે દુઠટરરગે ભીકરવો  જ્જન પાલ 
પ્રહ્લાદવરદ પ્ર ન્ન ક્લેશભજંન્ન 
મહહસવષે સવજયસવઠ્ઠલ નરસિગવેષા 
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