ਦ੍ਰੁਵਤਾਲ
ਕੋਤਤਯਾਦ੍ਰਰੇ ਤਿਡੇਨੋ ਿਲੁਪਤਰ
ਭੁਤਲਦ੍ਰੋਲੁ ਪਾੜ੍ਯਾਡਲੁ ਤਿਡੇਨੋ
ਖ੍ਯਾਤਤ ਤੋਰੇਦ੍ਰੁ ਕੱ ਚੁਟਹਾਕਲੁ ਤਿਦ੍ਰੇਨੋ
ਚਾਤੁਰ ਤਿੱ ਟਰੇ ਤਿਡੇਨੋ ਨਾ ਤਿਡੇਨੋ
ਿੀਤਤ ਿੀਰਲੁ ਤਿਡੇਨੋ ਮਾਤੁ

om

ਮਾਤਤਗੇ ਹੱ ਲੁ ਤੋਰਲੁ ਤਿਦ੍ਰੇਣੋ

gm

ਕੋਤਤ ਸੇਤਵਸਲੁ ਤਿਡੇਨੋ
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ਗਾਤੁਰ ਗਗਨੱਕੇ ਿੇਲੇਸਲੁ ਤਿਡੇਨੋ
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ਆਤੁਰਦ੍ਰਤਲ ਵਨਤਦ੍ਰ ਲਂਤਿਤਸਦ੍ਰਰੇ ਤਿਡੇ
ਆ ਤੁਰੁਗਲ ਤਕੱ ਤੇਲੁ ਤਿਡੇਨੋ

.y

ਵੀਤਤਹੋਤਨ
ਰ ਿਾਲਦ੍ਰੱਤਲ ਇੱ ਟਰੇ ਤਿਡੇਨੋ

w

ਜਾਤਤ ਧਰ੍ਮਵ ਤਿੱ ਟਰੇ ਤਿਡੇਨੋ

w

w

ਈ ਤੇਰੇਦ੍ਰੱਤਲ ਨੀ ਇੱ ਦ੍ਰਰੇਨੈੱਯ ਭੇ
ੰਨਾਤੁ ਕੇਲੁਵੁਦ੍ਰੁ ਨਾ ਤਿਡਿੱ ਲੇ ਨੇ
ਤਾਤਾ ਇਤਨਦ੍ਰਤਰਂਦ੍ਰ ਆਵੁਦ੍ਰਾਦ੍ਰਰੁ ਿਰਤਲ
ਦ੍ਰਾਤਾ ਮੇੈੱਤਤਦ੍ਰਤਰਨਦ ਏਨਾਦ੍ਰਰਾਗਤਲ
ਸੋਤੁ ਤਹਂਦ੍ਰਾਗਦ੍ਰੁਪੋਦ੍ਰਰੇ ਤਨਨ ਪਦ੍ਰਦ੍ਰਾਣੇ
ਯਾਤੇੈੱਕੇ ਸਂਸ਼ਯਵੋ ਤਿਡੇਨੋ ਤਿਡੇਨੋ ਖ੍
ਦ੍ਰਯੋਤ ਮਂਡਲ ਪੋਗਲੁ ਤਿਡੇਨੋ

ਮਾਤੁ ਪੋੈੱਲ਼ਾਦ੍ਰਰੇ ਨੁਰਦ੍ਰ
ੋਂ ੁ ਕੁਲ ਏਨ
ਗੋਤਰਦ੍ਰਵਤਰਗੇ ਗਤਤ ਏੱਤਲਦ੍ਰੋ
ਵਾਤਨ ਮਗਨਾਦ੍ਰ ਆਤਨ ਰੁਪਵ
ਗਾਤੁਰਦ੍ਰੱਤਲ ਤਨਨੋਲ਼ਗੇ ਤੋਰੋ
ਜੋਤਤਰ੍ਮਯ ਰੁਪ ਤਵਜਯਤਵੱ ਟਲਰੇਯਨ
ਦ੍ਰੂਤ ਦ੍ਰੁਰ੍ਜਨਹਾਤਰ ਦ੍ਰੁਖ੍ਤਨਵਾਤਰ
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ਨੀ ਤਤਤਰਦ੍ਰੁਡ
ਂ ਰੇ ਤਿਡੇਨੋ ਤਿਡੇਨੋ ਆ
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ਭੀਤਤਨਾਮਵਨੁ ਇੱ ਟੁਕੋਂਡਰੇ ਤਿਡੇ
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ਭੁਤਲ਼ਦ੍ਰੋਲ਼ਗੇ ਇੱ ਦ੍ਰ ਭੁਤਮਸੁੱ ਤਲੁ ਤਿਡੇ
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ਮਟਯ ਤਾਲ

ਰਾਤਤਗਤਲਗੇ ਸੂਤੁ ਅਡਤਵ ਸੀਰਲੁ ਤਿਡੇਨੋ
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ਸੂਤੁਮਤਨ ਤਿੱ ਟੁ ਅਤਡਤਗਮਾਡਲੁ ਤਿਡੇ

w

ਪਾਤਕ ਨੀਨਾਤਗ ਕੁਲਵ ਕੋਨਦਰੇ ਤਿਡੇ

w

w

ਮਾਤੁਗਾਤਰਕੇਤਯਂਦ੍ਰ ਯਤਤਯਾਦ੍ਰਰੇ ਤਿਡੇਨੋ
ਤਪਰਤਤ ਸਲਹੋ ਏਨ ਸਾਕਤਦ੍ਰੱਦ੍ਰਰੇ ਤਨਨ
ਪੁਤਰੇ ਤਦ੍ਰਿਤਤਯੋਸ਼ਨੇਂਦ੍ਰੁ ਪੋਗਲ਼ਲਯਾਕੇ
ਨਾਥਨੱਤਲ ਤਨਨ ਮਂਤਤਰ ਤਨਵੇਨੋ
ਪੋਤਿਾਵ ਨਮ ਤਵਜਯਤਵੱ ਟਲਰੇਯਨਾ
ਤੁਮਦ੍ਰੋਲ਼ਤਗੱ ਟ ਭਾਰਤਤ ਰਮਣਾ
ਤਤਰਤਵਡ ਤਾਲ

ਭਾਰਵੇ ਨਾਨੋੈੱਿ ਸ਼ਰਣਾ ਤਨਨਗੱ ਲਵੇ
ਿਾਤਰਿਾਤਰਗੇ ਤਨਨ ਐਤਹਕ ਸੌਖ੍ਯਾ
ਂ ੁ ਿੇਤਡ ਿਯਾਸਤਰਤਸ ਤਵ
ਤਮਰਦ੍ਰੇ ਕੋਡੁ ਏਦ੍ਰ
ਸਤਾਰਵਾਤਗ ਗੁਰੁਵੇ ਕਾਤਡਦ੍ਰੇਨੋ
ਧਾਰੁਤਣਯੋਲ਼ੁ ਪੁੱ ਤਟ ਪਾਰੁਗਾਣਦ੍ਰ ਸਂ
ਸ਼ਾਰ ਹੇਯਵੇਂਦ੍ਰੁ ਕੇਤਲ ਤਨਨਗੇ
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ਤੋਤਰਤਸ ਦ੍ਰਨਯਨ ਮਾਡੇਂਦ੍ਰੇਨੋ
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ਭਾਤਰਭਾਤਰਗੇ ਤਨਨ ਸੌਭਾਗਯ ਚਰਣਵ
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ਚਾਤਰਤਸਦ੍ਰਰੋਤਲ਼ਤੇ ਇੱ ਤਲਤਦ੍ਰੱਦ੍ਰਰੇ ਲੀਸੇ
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ਦ੍ਰੂਤਰਦ੍ਰੇਨੋ ਇਦ੍ਰੁ ਦ੍ਰੈਨਯਤਦ੍ਰਂਦ੍ਰੱਤਲ ਤਵ

ਕਾਰੁਣਯਦ੍ਰਤਲ ਕੈਟਭਾਤਰ ਤਪਰਯਨੇ
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ਆਰਨ ਕਾਣੇਨੋ ਤਨਨ ਤਵਨਾ

w

ਤਕਰੁਤਤ ਅਪਤਕਤਰਤ ਤਨਨਦ੍ਰੈੈੱਯਾ

w

w

ਵਾਰਣਾਵਰ ਵਂਦ੍ਰਯ ਤਵਜਯਤਵੱ ਟਲਰੇਯਨ
ਸੇਰੁਵ ਪਤਰਮਾਡੋ ਤਾਰਤਮਯ ਭਾਵਦ੍ਰਤਲ
ਅਟ ਤਾਲ
ਨੀਨੁ ਓਤਲਯੇ ਹਤਰ ਤਾਨੇ ਓਤਲਵਨੈੱਯ
ਨੀਨੁ ਮੁਤਨਦ੍ਰਰੇ ਹਤਰ ਤਾਨੇ ਮੁਤਨਵਨੁ
ਏਨੇਂਿੇ ਤਨਨ ਮੇਤਲਨ ਹਤਰ ਕਾਰੁਣਯ
ਨੀਨੱਲਤਦ੍ਰੱਲਦ੍ਰ ਸਥਾਨਵ ਤਾਤਨੈੱਲਾ

ਪਰਾਣੇਸ਼ ਨਮੋ ਨਮੋ ਤਨਨ ਪਾਦ੍ਰਾਬ੍ਜਕੇ
ਵਾਨਰੇਸ਼ ਸੁਗਰੀਵ ਵਾਤਲ ਸਾਕ੍ਤਸ਼
ਜਯਾਨੇਸ਼ ਭਤਕਤ ਤਵਰਕਤੇਸ਼ ਅਮਰੇਸ਼
ਆਨਂਦ੍ਰ ਆਨਂਦ੍ਰ ਮੁਰੁਤਤ ਗੁਰੁਰਾਯ
ਪਾਤਣਗਰਹਣ ਮਾਡੁ ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਦ੍ਰੇਵ
ਪਰਾਣੀਂਤਦ੍ਰਰਯਗਲੁ ਦ੍ਰੇਹ ਚੇਤਨ ਤਚੱ ਤਵ
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ਤਸ਼ਰਨਾਥ ਤਵਜਯਤਵੱ ਟਲਰੇਯ ਪਾਦ੍ਰ
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ਤਿਨਪੇਨੋ ਦ੍ਰੇਹ ਤਯਾਗਵਾਤਗ

gm

ਨੀਤਨਰਲਾਵਾਗ ਅਨਯ ਜਨਤਰਗੇ ਮੱ ਤਾਨੁ
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ਦ੍ਰਾਨ ਮਾਡਤਲ ਸਰਿ ਤਨਨਦ੍ਰੀਨਵੇਂਦ੍ਰੁ

ਰੀਣੁ ਦ੍ਰਤਰਸੁਵ ਸਰਿਰੁੱਦ੍ਰਾਰੀ
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ਆਤਦ੍ਰ ਤਾਲ

w

ਏੱਲ ਕਾਲਦ੍ਰੱਤਲ ਤਨਨੱਤਲ ਭਤਕਤ ਇੱ ਪ

w
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ਸੱ ਲਤਲਤ ਮਨੁਜਰ ਪਦ੍ਰਪਾਂਸ ਤਸ਼ਰ
ਦ੍ਰੱਤਲ ਦ੍ਰਤਰਸੁਵਂਤੇ ਸਤਤ ਮਤਤ ਤਯੱ ਤੁ
ਿੱ ਤਲਦ੍ਰ ਕਾਮ ਤਿਤਡਸੁ ਿਲਵਂਤ ਗੁਣਵਂਤ
ਿੱ ਲਵ ਭਵਦ੍ਰੁਰ ਨੀਨੇ ਗਤਤਯੋ ਜਗ
ਦ੍ਰੋੈੱਲਭ ਮੁਂਦ੍ਰਣ ਪਰਾਣੇਸ਼ ਸੁਖ੍ਪੁਰ੍ਣ
ਅੱ ਲਤਦ੍ਰੱਦ੍ਰਰੇ ਏਨ ਕਾਵ ਕਰੁਤਣਯ ਕਾਣੇ
ਮੱ ਲਮਰਦਨ ਨਮ ਤਵਜਯ ਤਵੱ ਟਲਰੇਯਨ

ਤਨੈੱਤਲਸੁ ਮਨਦ੍ਰੱਤਲ ਪਰਤਤਕੁਲਵਾਗਦ੍ਰੇ
ਜਤੇ ਤਾਲ
ਂ
ਅਨਂਤ ਜਨੁਮੱਕੇ ਨੀਨੇ ਗੁਰੁ ਏਿ
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ਜਯਾਨਵੇ ਕੋਡੁ ਜੀਯਾ ਤਵਜਯਤਵੱ ਟਲਨ ਦ੍ਰਾਸਾ

