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ਸੂਤਰਨਾਮਕ ਪਰਾਣਪਧਤ ਗਾ
ਯਧਤਰ ਸਂਪਧਰ ਤਪਾਦਯਨਾਗੀ
ਗਾਤਰਦੋਲ਼ੁ ਨੇਲੇ ਧਸਿਲੁ ਧਤਧਲ਼ਯਦੇ ਕਂਦਕਂਡਾੱਧਲ
ਿਾਧਤਰਯੋਲ਼ੁ ਸਂਚਧਿਧਸ ਪੁਤਰ ਕ
ਲ਼ਤਰ ਸਧਹਤਨੁਧਦਨਧਦ ਤੀੜ੍ਥ
ਂ ੇਨੁਤ ਧਹਾੱ ਗੁਵਿੁ ੯-੨੫
ਏਤਰਯਾਤਰੇਯ ਮਾਧਡਦੇਵੁ ਏਦ
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ਨਾਿਧਸਂਹਸਵਿੂਪਦੋਲ਼ਗੇ ਸ਼
ਿੀਿਨਾਮਧਦ ਕਧਿਧਸਵਨੁ ਹਧਦ
ਨਾਿੁ ਕਲ਼ੇ ਗਲ਼ੁਾੱਲ਼ ਧਲਂਗਧਦ ਪੁਿੁਸ਼ਨਾਮਕਨੁ
ਤੋਿੁਵਨੁ ਅਧਨਿੁਾੱ ਿਦੋਲ਼ੁ ਸ਼ਤ

ou
si

ਿੁਧਿਿਮੇਦੋਮਾੱਜਵਧਸਥਗ

gm

ਮੋਦਲੁ ਤਵਕਿੜ੍ਮਗਲ਼ੁ ਮਤਸਵੁ

a.
c

ਪਰੇਧਿਸੁਵ ਪਰਦਯੁਮਨ ਸਥਲ
ੂ ਕਲ਼ੇ ਵਿਦੋਧਲ਼ਾੱਦੁ ੯-੨੬

om

ਤੀਿਮਣਧਨਿੁਾੱ ਿ ਿੂਪਧਦ

ਧਲ਼ਦਿੋਲ਼ਗੇ ਏਕੋਨਪਂਚਾਸ਼ਨ੍ਮਿੁਦਗਣਵੁ

.y

ਧਨਿਨ ਧਹਂਕਾਿਾਧਦ ਸਾਮਗ

w

ਅਦਿ ਨਾਮਧਦ ਕਿੇਸੁਤੋਂਭ

w

w

ੱਾੱਤਧਿਕ ਨਾਲਵਾੱਤੇਧਨਪ ਿੂਪਧਦ ਿਾਤੁਗਲ਼ੋ ਧਲ਼ਾੱਪ ੯-੨੭
ਸਪਤ ਿਾਤੁਗਲ਼ੋ ਲ਼ ਹੋਿਗੇ ਸਂ
ਤਪਤ ਲੋ ਹਗਨਾਧਗਨਯਦ
ਂ ਧਦ
ਸਪਤ ਸਾਮਗਧਨੇੱਪ ਅੰ ਨਮਯਾਧਦ ਕੋਸ਼ਦੋਲ਼ੁ
ਧਲਪਤਨਾਗਦੇ ਤਾੱ ਤਦਾਵਿਯ
ਕ੍ੜਲੁਪਤਭੋਗਵ ਕੋਡੁਤ ਸਵਪਨ ਸੁ
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ਸ਼ੁਧਪਤ ਜਾਗਰਤੇਯੀਵ ਤੈਜਸ ਪਰਾਜੰ ਅ ਧਵਸ਼ਵਾਿਯਾ ੯-੨੮
ਤੀਧਵਕੋਂਧਡਹਵਾੱ ਧਲ ਮਾੱ ਜ ਕ
ਲ਼ੇ ਵਿਧਦ ਅਂਗਧੁ ਲਯ ਪੜ੍ਵਦ
ਠਾਧਵਨਧਲ ਮੂੰ ਨੂਿੁ ਅਿਵਾੱ ਤੇਧਨਪ ਧਤਰਸਥਲ਼ਧਦ
ਕੋਧਵਦਿੁ ਪੇਲ਼ੁਵਿੁ ਦੇਹਧਦ

ਕੀਟਭਾਵਵ ਤੋਿੇਦੁ ਤਦਵਤ

ou
si

ਕੀਟਪੇਸ਼ਸ੍ਕਧਿ ਨੇਨਧਵਧਲ

gm

a.
c

ਦੇਵਤੇਗਲ਼ੋ ਡਗੂਧਡ ਕਰੀਧਡਸੁਵਨੁ ਿਮਾਿਮਣ ੯-੨੯

om

ਂ ਾੱ ਤੁ ਿੂਪਵ
ਸਾਧਵਿਦ ਏਭ

.y

ਿੇਟਿੂਪਵਨੈਧਦ ਆਡੁਵ ਤੇਿਧਦ ਭਕੁਧਤਯਧਲ

w

ਕੈਟਭਾਧਿਯ ਿਯਾਨਧਦਂਦ ਭ

w

w

ਵਾਟਧਵਯਨਧਤ ਸ਼ੀਘਰਧਦਂਦਧਲ
ਦਾਧਟ ਸਾਿੂਪਯਵਨੁ ਐਦੁਵਿਲ੍ਪ ਜੀਧਵਗਲ਼ੁ ੯-੩੦
ਈ ਪਧਿਯ ਦੇਹਦੋਲ਼ੁ ਭਗਵ
ਦੂਪਗਲ਼ ਮਿੇਯਦਲੇ ਮਨਧਦ ਪ
ਦੇਪਦੇ ਭਕੁਧਤਯਧਲ ਸ੍ਮਧਿਸੁਤਧਲਾੱਪ ਭਕੁਤਿਨੁ
ਗੋਪਧਤ ਜਗੰ ਨਾਥਧਵਠਲ ਸ
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ਮੀਪਗਨੁ ਤਾਨਾਧਗ ਸਂਤਤ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ਸਾਪਿੋਇਯ ਮਾਧਡ ਪੋਿੇਵਨੁ ਏਾੱਲ ਕਾਲਦਧਲ ੯-੩੧
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