
ਦ੍ਰੁਵਤਾਲ 
ਕੋਤਤਯਾਦ੍ਰਰੇ ਤਿਡੇਨੋ ਿਲੁਪਤਰ 
ਭੁਤਲਦ੍ਰੋਲੁ ਪਾੜ੍ਯਾਡਲੁ ਤਿਡੇਨੋ 
ਖ੍ਯਾਤਤ ਤਰੋੇਦ੍ਰੁ ਕੱਚਟੁਹਾਕਲੁ ਤਿਦ੍ਰੇਨੋ 
ਚਾਤੁਰ ਤਿੱਟਰੇ ਤਿਡਨੋੇ ਨਾ ਤਿਡਨੋੇ 
ਿੀਤਤ ਿੀਰਲੁ ਤਿਡਨੋੇ ਮਾਤ ੁ
ਮਾਤਤਗੇ ਹੱਲ ੁਤੋਰਲ ੁਤਿਦ੍ਰੇਣੋ 
ਗਾਤੁਰ ਗਗਨੱਕੇ ਿਲੇੇਸਲੁ ਤਿਡੇਨੋ 
ਕੋਤਤ ਸਤੇਵਸਲੁ ਤਿਡਨੋੇ 
ਆਤੁਰਦ੍ਰਤਲ ਵਨਤਦ੍ਰ ਲਂਤਿਤਸਦ੍ਰਰੇ ਤਿਡ ੇ
ਆ ਤੁਰੁਗਲ ਤਕੱਤੇਲ ੁਤਿਡੇਨੋ 
ਵੀਤਤਹੋਤਰਨ ਿਾਲਦੱ੍ਰਤਲ ਇੱਟਰੇ ਤਿਡੇਨੋ 
ਜਾਤਤ ਧਰ੍ਮਵ ਤਿੱਟਰੇ ਤਿਡੇਨੋ 
ਈ ਤੇਰੇਦੱ੍ਰਤਲ ਨੀ ਇੱਦ੍ਰਰੇਨ ੈੱਯ ਭੇ 
ੰ ਨਾਤੁ ਕੇਲੁਵੁਦ੍ਰੁ ਨਾ ਤਿਡਿੱਲੇਨੇ 
ਤਾਤਾ ਇ ਤਨਦ੍ਰਤਰਂਦ੍ਰ ਆਵੁਦ੍ਰਾਦ੍ਰਰੁ ਿਰਤਲ 
ਦ੍ਰਾਤਾ ਮੇੈੱਤਤਦ੍ਰਤਰਨਦ ਏਨਾਦ੍ਰਰਾਗਤਲ 
ਸੋਤੁ ਤਹਂਦ੍ਰਾਗਦ੍ਰੁਪੋਦ੍ਰਰ ੇਤਨ ਨ ਪਦ੍ਰਦ੍ਰਾਣ ੇ
ਯਾਤੇੈੱਕੇ ਸਂਸ਼ਯਵ ੋਤਿਡੇਨੋ ਤਿਡੇਨੋ ਖ੍ 
ਦ੍ਰਯੋਤ ਮਂਡਲ ਪੋਗਲ ੁਤਿਡੇਨੋ 
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ਮਾਤੁ ਪੋੈੱਲ਼ਾਦ੍ਰਰੇ ਨੁਰੋਂਦ੍ਰੁ ਕੁਲ ਏ ਨ 
ਗੋਤਰਦ੍ਰਵਤਰਗੇ ਗਤਤ ਏਤੱਲਦ੍ਰ ੋ
ਵਾਤ ਨ ਮਗਨਾਦ੍ਰ ਆਤ ਨ ਰੁਪਵ 
ਗਾਤੁਰਦੱ੍ਰਤਲ ਤਨ ਨੋਲ਼ਗੇ ਤੋਰੋ 
ਜੋਤਤਰ੍ਮਯ ਰੁਪ ਤਵਜਯਤਵੱਟਲਰੇਯਨ 
ਦ੍ਰੂਤ ਦ੍ਰੁਰ੍ਜਨਹਾਤਰ ਦ੍ਰੁਖ੍ਤਨਵਾਤਰ 
ਮਟਯ ਤਾਲ 
ਭੁਤਲ਼ਦ੍ਰੋਲ਼ਗੇ ਇੱਦ੍ਰ ਭੁਤਮਸੁੱ ਤਲੁ ਤਿਡ ੇ
ਭੀਤਤਨਾਮਵ ਨੁ ਇੱਟੁਕੋਂਡਰੇ ਤਿਡ ੇ
ਨੀ ਤਤਤਰਦ੍ਰੁਡਂਰੇ ਤਿਡੇਨੋ ਤਿਡੇਨੋ ਆ 
ਰਾਤਤਗਤਲਗੇ ਸੂਤੁ ਅਡਤਵ ਸੀਰਲੁ ਤਿਡਨੋੇ 
ਸੂਤੁਮਤਨ ਤਿੱਟੁ ਅਤਡਤਗਮਾਡਲੁ ਤਿਡ ੇ
ਪਾਤਕ ਨੀਨਾਤਗ ਕਲੁਵ ਕੋਨਦਰੇ ਤਿਡ ੇ
ਮਾਤੁਗਾਤਰਕਤੇਯਂਦ੍ਰ ਯਤਤਯਾਦ੍ਰਰੇ ਤਿਡੇਨੋ 
ਤਪਰਤਤ ਸਲਹੋ ਏ ਨ ਸਾਕਤਦੱ੍ਰਦ੍ਰਰੇ ਤਨ ਨ 
ਪੁਤਰੇ ਤਦ੍ਰਿਤਤਯੋਸ਼ਨੇਂ ਦ੍ਰ ੁਪੋਗਲ਼ਲਯਾਕ ੇ
ਨਾਥਨੱਤਲ ਤਨ ਨ ਮਂਤਤਰ ਤਨਵੇਨੋ 
ਪੋਤਿਾਵ ਨ ਮ ਤਵਜਯਤਵੱਟਲਰੇਯਨਾ 
ਤੁਮਦ੍ਰੋਲ਼ਤਗੱਟ ਭਾਰਤਤ ਰਮਣਾ 
ਤਤਰਤਵਡ ਤਾਲ 
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ਭਾਰਵ ੇਨਾਨੋੈੱਿ ਸ਼ਰਣਾ ਤਨਨਗੱਲਵ ੇ
ਿਾਤਰਿਾਤਰਗੇ ਤਨ ਨ ਐਤਹਕ ਸੌਖ੍ਯਾ 
ਤਮਰਦ੍ਰੇ ਕੋਡ ੁਏਦਂ੍ਰੁ ਿੇਤਡ ਿਯਾਸਤਰਤਸ ਤਵ 
ਸਤਾਰਵਾਤਗ ਗੁਰੁਵ ੇਕਾਤਡਦ੍ਰਨੋੇ 
ਧਾਰੁਤਣਯਲ਼ੋੁ ਪੁੱ ਤਟ ਪਾਰੁਗਾਣਦ੍ਰ ਸਂ 
ਸ਼ਾਰ ਹੇਯਵੇਂਦ੍ਰੁ ਕੇਤਲ ਤਨਨਗ ੇ
ਦ੍ਰੂਤਰਦ੍ਰੇਨੋ ਇਦ੍ਰ ੁਦ੍ਰਨੈਯਤਦ੍ਰਂਦੱ੍ਰਤਲ ਤਵ 
ਚਾਤਰਤਸਦ੍ਰਰੋਤਲ਼ਤੇ ਇੱਤਲਤਦੱ੍ਰਦ੍ਰਰੇ ਲੀਸ ੇ
ਭਾਤਰਭਾਤਰਗੇ ਤਨ ਨ ਸੌਭਾਗਯ ਚਰਣਵ 
ਤੋਤਰਤਸ ਦ੍ਰਨਯ ਨ ਮਾਡੇਂਦ੍ਰੇਨੋ 
ਕਾਰੁਣਯਦ੍ਰਤਲ ਕੈਟਭਾਤਰ ਤਪਰਯਨੇ 
ਆਰ ਨ ਕਾਣੇਨੋ ਤਨ ਨ ਤਵਨਾ 
ਤਕਰਤੁਤ ਅਪਤਕਤਰਤ ਤਨਨਦ੍ਰੈੈੱਯਾ 
ਵਾਰਣਾਵਰ ਵਂਦ੍ਰਯ ਤਵਜਯਤਵੱਟਲਰੇਯਨ 
ਸੇਰੁਵ ਪਤਰਮਾਡ ੋਤਾਰਤਮਯ ਭਾਵਦ੍ਰਤਲ 
ਅਟ ਤਾਲ 
ਨੀਨੁ ਓਤਲਯੇ ਹਤਰ ਤਾਨੇ ਓਤਲਵਨ ੈੱਯ 
ਨੀਨੁ ਮੁਤਨਦ੍ਰਰੇ ਹਤਰ ਤਾਨੇ ਮੁਤਨਵਨੁ 
ਏਨੇਂ ਿ ੇਤਨ ਨ ਮੇਤਲਨ ਹਤਰ ਕਾਰੁਣਯ 
ਨੀਨੱਲਤਦੱ੍ਰਲਦ੍ਰ ਸਥਾਨਵ ਤਾਤਨੈੱਲਾ 
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ਪਰਾਣੇਸ਼ ਨਮੋ ਨਮੋ ਤਨ ਨ ਪਾਦ੍ਰਾਬ੍ਜਕ ੇ
ਵਾਨਰੇਸ਼ ਸੁਗਰੀਵ ਵਾਤਲ ਸਾਕ੍ਤਸ਼ 
ਜਯਾਨੇਸ਼ ਭਤਕਤ ਤਵਰਕਤੇਸ਼ ਅਮਰੇਸ਼ 
ਆਨਂਦ੍ਰ ਆਨਂਦ੍ਰ ਮੁਰੁਤਤ ਗੁਰੁਰਾਯ 
ਪਾਤਣਗਰਹਣ ਮਾਡੁ ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਦ੍ਰੇਵ 
ਪਰਾਣੀਂਤਦ੍ਰਰਯਗਲੁ ਦ੍ਰੇਹ ਚੇਤਨ ਤਚੱਤਵ 
ਦ੍ਰਾਨ ਮਾਡਤਲ ਸਰਿ ਤਨ ਨਦ੍ਰੀਨਵੇਂਦ੍ਰ ੁ
ਨੀਤਨਰਲਾਵਾਗ ਅਨਯ ਜਨਤਰਗੇ ਮੱਤਾਨੁ 
ਤਿ ਨ ਪੇਨੋ ਦ੍ਰੇਹ ਤਯਾਗਵਾਤਗ 
ਤਸ਼ਰਨਾਥ ਤਵਜਯਤਵੱਟਲਰੇਯ ਪਾਦ੍ਰ 
ਰੀਣ ੁਦ੍ਰਤਰਸੁਵ ਸਰਿਰੁੱ ਦ੍ਰਾਰੀ 
ਆਤਦ੍ਰ ਤਾਲ 
ਏਲੱ ਕਾਲਦੱ੍ਰਤਲ ਤਨ ਨੱਤਲ ਭਤਕਤ ਇੱਪ 
ਸੱਲਤਲਤ ਮਨੁਜਰ ਪਦ੍ਰਪਾਂਸ ਤਸ਼ਰ 
ਦੱ੍ਰਤਲ ਦ੍ਰਤਰਸੁਵਂਤੇ ਸਤਤ ਮਤਤ ਤਯੱਤ ੁ
ਿੱਤਲਦ੍ਰ ਕਾਮ ਤਿਤਡਸੁ ਿਲਵਂਤ ਗੁਣਵਂਤ 
ਿੱਲਵ ਭਵਦ੍ਰੁਰ ਨੀਨੇ ਗਤਤਯੋ ਜਗ 
ਦ੍ਰੋੈੱਲਭ ਮੁਂਦ੍ਰਣ ਪਰਾਣੇਸ਼ ਸੁਖ੍ਪੁਰ੍ਣ 
ਅੱਲਤਦੱ੍ਰਦ੍ਰਰੇ ਏ ਨ ਕਾਵ ਕਰੁਤਣਯ ਕਾਣ ੇ
ਮੱਲਮਰਦਨ ਨ ਮ ਤਵਜਯ ਤਵੱਟਲਰੇਯਨ 
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ਤਨੈੱਤਲਸੁ ਮਨਦੱ੍ਰਤਲ ਪਰਤਤਕਲੁਵਾਗਦ੍ਰ ੇ
ਜਤੇ ਤਾਲ 
ਅਨਂਤ ਜਨੁਮੱਕੇ ਨੀਨੇ ਗੁਰੁ ਏਿਂ 
ਜਯਾਨਵੇ ਕੋਡੁ ਜੀਯਾ ਤਵਜਯਤਵੱਟਲਨ ਦ੍ਰਾਸਾ 
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