ਵੀਰ ਸ ਿਂਹਨੇ ਨਾਰਸ ਿਂਹਨੇ ਦਯ ਪਾਰਾ
ਵਾਰਨੇ ਭਯ ਸਨਵਾਰਣ ਸਨਗੁ.ਰ੍ਣ
ਾਸਰਦਵਰ ਿਂ ਾਰ ਸਵਿਕ੍ਸ਼ਦ ਮੂਲ
ਭੇਰਸਰਸ ਕੇਲ਼ੁਵ ਸਭਸਰਦੁ ਭਯਿਂਕਰ
ਘੋਰਵਤਾਰ ਕਰਾਲ਼ਵਦਨ ਆ
ਘੋਰ ਦੁਸਰਤ ਿਂਹਾਰ ਮਾਯਾਕਾਰ
ਈਰੇਲ਼ੁ ਭੁਵਨ ਾਗਰਦੋਡੇਯ

ou
si

ਵੀਰਰ ਾਤੁਿਂਗ ਕਾਰੁਣਯਪਾਂਗ

gm

ਆਰੌਦਿਨਾਮਕ ਵੀਜਯ ਸਵਠ੍ਠਲ ਨਰਸ ਿਂਗ

a.
c

om

ਕੂਰਦੈਤਯਰ ਸ਼ੋਕ ਕਾਰਣ ਉਦੁਭਵ

ਮਗੁਵਨੁ ਰੱ ਕ ਨੁ ਹਗਸਲਰੁਲ਼ੁ ਸਿਡਦੇ

.y

ਹਗੇਸਯਿਂਦਸਲ ਹੋਯਦੁ ਨਗਪੰ ਨਗ ਵਨਸਦ

w

ਗਗਨ ਸਮਸਗਲਾਦ ਆਗਸਣਤ ਭਾਸਦਯਸਲ

w

w

ਨੇਗਦੁ ਓਗਦੁ ਾਵੁ ਿਗੇਦੁ ਕੋਲ੍ਲ਼ੁਸਤਰਲੁ ਹੇ
ਜਗਦ ਵਲ੍ਲ਼ਭਨੇ ੁਗੁਣਾਨਾਸਦਗਨੇ
ਸਨਗਮਾ ਵਿਂਸਦਤਨੇ ਪੋਗਸਲ਼ਦ ਭਕੁਤਰ
ਤਗਸਲ ਤੋਲਗਨੇਂਦੂ ਸਮਗੇ ਕੂਗੁਤਸਲਰਲੁ
ਯੁਗ ਯੁਗਦੋਲ਼ੁ ਦਯਾਲ਼ੁਗਲ਼ ਦੇਵਰਦੇਵ
ਯੁਗਾਸਦ ਸਕਿਤਨਾਮਾ ਸਵਯਜ ਸਵਠ੍ਠਲ ਹੋ ਹੋ
ਯੁਗਲ਼ ਕਰਵ ਮੁਸਗਦੁ ਮਗੁਵੁ ਮੋਰੇ ਇਡਲੁ

ਕੇਸਲ਼ਦਾਕ੍ਸ਼ਣਦਸਲ ਲਾਸਲਸ ਭਕਤੰਨ ਯੌਸਲ਼ ਵੇਗਦਸਲ ਪਾਸਲ ਵ
ੁ ੇਂਦੁ
ਤਾਸਲ਼ ਤ
ਿਂ ੋਸ਼ਵ ਤੂਸਲ਼ ਤੁਿਂਸਿਦਿਂਤੇ
ਮੂਲੋਕਦਪਸਤਵਾਲਯਸਦਿਂਦ ੁ
ਤੀਲ ਦੁਲ.ਰ੍ਭ ਨਾਮ ਸਵਜਯ ਸਵਠ੍ਠਲ ਫਿਂਛ
ਯੌਸਲ਼ ਮਾਨਵ ਕਿਂਭ ੀਸਲ਼ ਮੂਸਡਦ ਦੇਵ

ਲ੍ਕਟਾਕਟਾ ਕਟ ਕਸਡਦੁ ਰੋਸ਼ਸਦਿਂਦ

gm

ਪੁਟ ਪੁਟ ਪੁਟਨੇਗੇਦੁ ਚੀਸਰਹਾਰੁੱ ਤ ਪ

a.
c

ਕਟਹ ਪਟ ਪਟ ਪੁਟੁਤ੍ਕਟਸਦ ਸਭਛ੍ਛੁਤਸਲਰਲੁ

ou
si

ਸਮਸਟਸਮਸਟ ਸਮਟਨੇ ਰਕਤਾਕ੍ਸਸ਼ਯੱ ਸਲ ਨੋਸਡ
ਤਸਟਤ੍ਕੋਸਟ ਊਭ.ਰਟਗੇ ਆਭ.ਰਟਵਾਸਗਰਲੁ

.y

ਕੁਸਟਲ ਰਸਹਤ ਵਯਕਤ ਸਵਜਯ ਸਵਠ੍ਠਲ ਸ਼ਕਤ

w

ਸਦਟ ਸਨਸਟਲ ਨੇਤਿ ੁਰਕਟਕ ਪਸਰਪਲਾ

w

w

ਿੋੋੱਸਿਸਰਯੋ ਵੀਰ ਧ੍ਵਸਨਸਯਿਂਦ ਤਸਨਸਗਸਡ
ਹੱ ਸਿ ਮੁਿਂਚੋਸਣ ਉਸਰ ਹੋਰਗੇੋੱਦੁ ਤੇ
ੁੱ
ਉੱਿ ਰਸਵਗਾਗੇ ਆਬ੍ਜ ਨਡੁਗੁਸਤਰੇ
ਆਸਿਦ ਪੁਤ ਉੱਸਕ ਹੋਰ ਚੇੋੱਸਲ ਿਰੁਸਤਰੇ
ਆਿੁਜ ਭਵਾਸਦਗਲ਼ੁ ਤੱ ਿੱ ਸਿ ਗੋਂਡਾਸਰ
ਆੱਿਰਵੇਨੇਨੁਤ ਨਭਦ ਗੋਲ਼ੇਯੁ ਤਸਗਯੇ
ਸ਼ਿਦ ਤੁਿਂਸਿਤੁ ਆਵਯਾਸਕਿਤਾਕਾਸ਼ ਪਸਰਯਿਂਤ

om

ਲਟਲਟਾ ਲਟਲਟਾ ਲਟਕਸਟਸ ਵਨਜਾਂਡ

ਸਨੋੱਿਰ ਤਰੁਸਗਸਰ ਝਸਰ ਝਸਰ ਲੁ
ਓੱਿਸਰਗੋਸ਼ਵੱ ਲਦ ਨੰਮਾ ਸਵਜਯ ਸਵਠ੍ਠਲ
ਇੱ ਿਗੇਯਾਸਗ ਕਿਂਭਸਦਿਂਦ ਪੋਰਮੱ ਟਾ
ਫੁਸਡਫੁਸਡ ੁਤ ਕੋਸਟ ਸ ਸਡਲੁ ਸਗਸਰਗੇ ਿਿਂਦੁ
ਹੋਡੇਦਿਂਤੇ ਚੇਸਰ ਿੋੋੱਸਿਡੁਤਸਲ ਲਿਂਸਘਸ
ਸਹਸਡਦੁ ਰੱ ਕ ੰ ਨ ਕੇਡਸਹ ਮਸਡਸਹ ਤੁਸਡਸਕ

gm

ਕਡੁਕੋਪਦੱ ਸਲ ਦਿਸਡਦੁ ਰੱ ਕ ਨ ਕੇਡਸਹ

a.
c

ਪਡੁਵਲ ਗਡਲ ਤਸਡਯ ਤਰਸਣਯ ਨੋਸਡ

om

ਤੋਡੇਯ ਮੇਸਲਸਰਸ ਹੇਰੂਡਲ ਕੂਰੁਗੁਰਸੁ ਦਿਂਦ

ou
si

ਸਨਸਡਗਰਲ਼ਨੁ ਕੋਰਲ਼ੇ ਸਡਯੱ ਸਲ ਦਸਰਸ ਦ ਡਗਰਦ ਦੈਵ
ਕਡੁਗਸਲ ਭੂਭੂ.ਰਵ ਸਵਜਯ ਸਵਠ੍ਠਲ

.y

ਪਾਲਗਡਲੋ ਡੇਯ ਸ਼ਰਣਰ ਵਡੇਵੇ ਵਡਨੋਡਨੇ

w

ਉਸਰਮ ਗੇ ਚਤੁਦ.ਰ੍ਸ਼ ਦਰਸਣ ਤੱ ਲਸਣ ਲੁ

w

w

ਪਰਮੇਸਸ਼ਠ ਹਰ ੁਰਰੁ ਸ ਸਰਦੇਸਵਗੇ ਮੋਰੇਸਯਡਲੁ
ਕਰੁਣਸਦਿਂਦਸਲ ਤੰ ਨ ਸ਼ਰਣੰ ਨ ਸਹਤ ਸਨੰਨ
ਚਰਣੱ ਕੇ ਏਰਗਲੁ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਸਗ
ਹਰਸਹਦੇ ਦਯਵੰ ਨ ਰ
ੁ ਰੁ ਕੁ ੁਮ ਵਰੁਸ਼
ਗਸਰਯਲੁ ਭੇਸਰ ਵਾਦਯ ਮੋਰੇ ਉੱਤਰਰੇ ਏਨੁਤ
ਪਸਰਪਸਰ ਵਾਲਗ ਸਵ ਤਾਰਸਦਿਂਦ ਕੈਕੋੋੱਲ਼ੱ ਤ
ੁ
ਮੇਰੇਦੁ ੁਰਰੁਪਦਿ ਹਸਰਸ ਪਾਲਕਨ ਕਾਯਦੇ

ਪਰਦੈਵ ਗਿਂਭੀਰਾਤ੍ਮ ਸਵਜਯਸਵਠ੍ਠਲ ਸਨੰਮ
ਚਸਰਤੇ ਦੁਸ਼ਟਸਰਗੇ ਭੀਕਰਵੋ ੱ ਜਨ ਪਾਲ
ਪਿਹ੍ਲਾਦਵਰਦ ਪਿ ੰ ਨ ਕ੍ਲੇ ਸ਼ਭਿਂਜੰਨ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ਮਹਹਸਵਸ਼ੇ ਸਵਜਯਸਵਠ੍ਠਲ ਨਰਸਮਿਗਵੇਸ਼ਾ

