ਗੁਰੁ ਮਧ੍ਵ ਰਾਯਰਰਗੇ ਨਮੋ ਨਮੋ
ਗੁਰੁ ਮਧ੍ਵ ਸਂਤਰਤਗੇ ਨਮੋ ਨਮੋ

ਰਰਿਪਾਦਰਜਰਰਗੇ ਗੁਰੁ ਵ੍ਯਾਸਰਾਜਰਰਗੇ
ਗੁਰੁ ਵ੍ਾਰਦਰਾਜਰਰਗੇ ਨਮੋ ਨਮੋ

ਰਾਘਵ੍ੇਂਦਿ ਰਾਯਰਰਗੇ ਵ੍ੈਕੁਂਠ ਦਾਸਰਰਗੇ
ਪੁ ਰਂਦਰ ਦਾਸਰਰਗੇ ਨਮੋ ਨਮੋ

ਗੁਰੁ ਰਵ੍ਜਯ ਦਾਸਰਰਗੇ ਭਾਗੰਣ ਦਾਸਰਰਗੇ
ਰਿੀ ਰਂਗ ਵ੍ਰਿਦ ਦਾਸਰਰਗੇ ਨਮੋ ਨਮੋ

ਪਰਮ ਵ੍ੈਰਾਗਯਰਰਿ ਰਤੰ ਮੰਣ ਦਾਸਰਰਗੇ
ਹੁਨਦੇਕਾਰ ਦਾਸਰਰਗੇ ਨਮੋ ਨਮੋ

ਗੁਰੁ ਰਿੀਰ ਰਵ੍ਠਿਨ ਪਰਮ ਭਕਤਰ ਚਰਣ
ਸਰਰਸਜ ਯੁ ਗਗਰਿਗੇ ਨਮੋ ਨਮੋ

--------------------------------------

ਸਤਤ ਗਣ ਨਾਥ ਰਸਿੱਰਧ੍ਯਨੀਵ੍ ਕਾਰਯਦਰਿ ਮਰਤ ਪਿੇਰਰਸੁਵ੍ਿੁ
ਪਾਰਵ ਰਤ ਦੇਰਵ੍ਯੁ

ਮੁ ਕੁਰਤ ਪਥਕੇ ਮਨਵ੍ੀਵ੍ ਮਹਾ ਰੁਦਿਦੇਵ੍ ਭਕੁਰਤਦਾਯਕਿੁ ਭਾਰਤੀ

ਦੇਰਵ੍

ਯੁ ਕੁਤ ਰਾਸਤਿਗਿਿੱਰਿ ਵ੍ਨਜ ਸਮ੍ਭਵ੍ਨਰਰਸ ਸਤਕ ਰ੍ਮਗਿ
ਨਡੇ ਰਸ ਸਜਨਾਨ ਮਰਤਰਯਿੱਤੁ

ਗਰਤ ਪਾਰਿਸੁਵ੍ ਨੰ ਮ ਪਵ੍ਮਾਨਨੁ ਰਚਿੱਤਦਰਿ ਆਨਨਦ
ਸੁਖਨੀਵ੍ਿੁ ਰਮਾ

ਭਕਤ ਜਨਰੋਦੇਯ ਨੰ ਮ ਪੁ ਰਨਦਰ ਰਵ੍ਿੱਟਿਨੁ ਸਤਤ ਇਵ੍ਰੋ ਿੁ ਰਨਨਦੀ
ਨਡੇ ਸੁਵ੍ਨੁ

--------------------------------------

ਬਾਰੋ ਗੁਰੁ ਰਾਘਵ੍ੇਂਦਿ ਬਾਰਿੱਯਾ ਬਾ ਬਾ
ਰਹਂਦੁਮੁ ਂਰਦਿੱਿੇਨਗੇ ਨੀਨੇ ਗਰਤ
ਏਂ ਦੁ ਨਂਬੀਦੇ ਰਨੰ ਨ ਪਾਦਵ੍

ਬਂਧ੍ਨਵ੍ ਰਬਰਡਸੇੇੰਨ ਕਰਰਪਰਡ
ਨਂਦਕਂਦ ਮੁ ਕੁਂਦ ਬਂਧ੍ੋ |ਅਪ|

ਸੇਵ੍ਕਨੇਿੋ ਨਾਨੁ ਧ੍ਾਰਵ੍ਰਸ ਬਂਦੇਨੋ
ਸੇਵ੍ੇਯ ਨੀਡੋ ਨੀਨੁ

ਸੇਵ੍ਕਨ ਸੇਵ੍ੇਯਨੁ ਸੇਰਵ੍ਰਸ

ਸੇਵ੍ਯ ਸੇਵ੍ਕ ਭਾਵ੍ਵ੍ੀਯੁ ਤ

ਠਾਵ੍ੁ ਗਾਰਣਰਸ ਪੋਰੇਯੋ ਧ੍ਰੇਯੋਿੁ

ਪਾਵ੍ਨਾਤ੍ਮਕ ਕਾਯੁ ਵ੍ ਕਰੁਰਣ ||੧||
ਕਰੇਦਰੇ ਬਰੁਰਵ੍ਯੇਂਦੁ ਸਾਰੁਵ੍ੁਦੁ ਡਂਗੁਰ
ਤਵ ਰਰਤਰਦ ਬਂਦੋਦਗੋ ਬਂਦੁ

ਜਰਰਯਬੇਡਵ੍ੋ ਬਰਰਦੇ ਰਨੰ ਮਯ

ਰਵ੍ਰਹ ਤਾਿਦੇ ਮਨਰਦ ਕੋਰਗੁਵ੍ੇ

ਹਰਰਯ ਸ੍ਮਰਣੇ ਯ ਰਨਰੁਤਦਰਿ ਏਨ

ਹਰੁਰਦਰਿ ਨੀਰਨਰੁਤ ਕੋਡੁਤਰਿ ||੨||
ਨਰਹਰਰ ਰਪਿਯਨੇ ਬਾ ਗੁਰੁਰੇਰਰਵ੍ਠਿਨ
ਕਰੁਣ ਪਾਤਿ ਨੇ ਬੇਗ ਬਾ

ਗੁਰੁਵ੍ਰਨੇ ਪਰਰਪੋਰਰਸੇੇੰਨਨੁ

ਮਰੇਯਦਿੇ ਤਵ੍ਚਰਣ ਕੋਟੀਯ

ਰਿਰਰਰਸ ਚਰਣਾਂਬੁਜਵ੍ ਤੋ ਰ ੁਤ

ਤਵ ਰਰਤਦਰਿ ਓਡੋ ਰਡ ਬਾ ਬਾ ||੩||

--------------------------ਬਂਦਨੋ ਰਾਘਵ੍ੇਂਦਿ ਇਂਰਦਿੱਰਿਗੇ |

ਕਂਦਨ ਮੋਰੇ ਕੇਰਿ ਜਨਰਨਯੁ ਬਰੁਵ੍ਂਤੇ || ਬਂਦਨੋ ||
ਗਜਵ੍ੇਰਰ ਬਂਦ ਜਗਰਦਤ ਰਨਂਦ |

ਅਜਰਪਤ ਰਾਮਨ ਪਦਾਬਜ ਸ੍ਮਰਰਸੁਤਰਿ || ਬਂਦਨੋ ||
ਹਰਰਯ ਕੁਰਣਸੁਤ ਬਂਦ ਨਰਹਰਰ ਰਪਿਯ ਬਂਦ |

ਰਰਣਾਗਤਰਨੁ ਕਰਵ੍ ਰਪਰਡਵ੍ੇਨੇਂਦੁ ||ਬਂਦਨੋ ||
ਪਿਹਲਾਦ ਵ੍ਯਾਸਂ ਮੁ ਨੀਂਦਿ ਰਾਘਵ੍ੇਂਦਿ |

ਰਨਰਿਸੁਤ ਮਨਵ੍ ਮਧ੍ਵਰ
ੇ ਰਵ੍ਠਿਨਰਿ|| ਬਂਦਨੋ ||

------------------------------------

ਰਾਘਵ੍ੇਂਦਿ ਗੁਰੁ ਰਾਯਰ ਸੇਰਵ੍ਰਸਰੋ ਸੌਖਯਰਦ ਜੀਰਵ੍ਰਸਰੋ ||ਪ||

ਤੁ ਂਗਾਤੀਰਰਦ ਰਘੁ ਰਾਮਨ ਪੂ ਰਜਰਸਰੋ ਨਰਰਸਂਘਨ ਭਜਕਰੋ ||ਅਪ||
ਰਿੀ ਸੁਧ੍ੀਂਦਿ ਕਰ ਸਰੋਜ ਸਂਜਾਤ ਜਗਦੋਿਗੇ ਪੁ ਨੀਤ

ਦਰਰਰਥਯ ਦਰਤਵ ਵ੍ ਤਾ ਵ੍ਰਹਰਸ ਦੁਰ੍ਮਰਤਗਿ ਜਰਯਰਸ
ਈ ਸਮੀਰ ਮਤ ਸਂਸਥਾਪਕਰਾਰਗ ਰਨਂਦਕਰਨੁ ਨੀਰਗ

ਭੂਸੁਰਰਰਗੇ ਸਂਸੇਵ੍ਯ ਸਦਾਚਰਣੀ ਕਂਗੋਰਿਸੁਵ੍ ਕਰੁਰਣ ||੧||
ਕੁਂਦਦ ਵ੍ਰ ਮਂਤਿਾਿਯਦਿੱਰਿਰੁਵ੍ ਕਰੇਦਿੱਰਿਗੇ ਬਰੁਵ੍

ਬ੍ੁ ਂਦਾਵ੍ਨਗਤ ਮ੍੍ੁ ਿੱਰਤਕੇ ਜਿਪਾਨ ਮੁ ਕੁਰਤਗੇ ਸੋਪਾਨ
ਸਂਦਰੁਰਨਮਾਤਿ ਦਰਿ ਮਹਾਤਾਪ ਬਰਡਦੋਰਡਸਿਾਪ

ਮਂਦਭਾਗਯਰਰਗੇ ਦੋਰੇਯਰਦਰੁਵ੍ ਸੇਵ੍ੇ ਰਰਣਰ ਸਂਜੀਵ੍ਾ ||੨||
ਰਿੀਦ ਰਵ੍ਠਿਨ ਸੰਰਨਧ੍ਾਨ ਪਾਤਿ ਸਂਸੁਰਤਸਿੁ ਮਾਤਿ

ਮੋਦ ਪਰਡਸੁਰਤਹ ਤਾਰਨਹਪਰਦਿੱਰਿ ਇਤਗੇ ਸਰਰਯਿੱਰਿ
ਮੇਰਦਰਨਯੋ ਿਰਗੰਨਰਸਿੁ ਨਾ ਕਾਣੇ ਪੁ ਰਸਯਿੱਿਾਣੇ

ਪਾਦਸ੍ਮਰਣੇ ਯ ਮਾਡਦਵ੍ਨੇ ਪਾਰਪ ਨਾ ਪੇਿੁ ਵ੍ੇ ਸਤਰਪ ||੩||

-------------------------------

-------

ਤੁ ਂਗਾ ਤੀਰਰਦ ਰਨਂਤ ਸੁਯਰਤਵ੍ਰਨਯਾਰੇ ਪੇਿੰਮਿੱਯ

ਸਂਗੀਤਰਪਿਯ ਮਂਗਿਸੁਗੁਣਤਰਂਗ ਮੁ ਰਨਕੁਿੋਿੱਤੁ ਂਗ ਕਾਣੰ ਮ ||
ਚੇਿੁਵ੍ ਸੁਮੁ ਖ ਫਣੇ ਯਿੱਰਿ ਰਤਿਕ ਨਾਮਗਿੁ ਨੋਡੰ ਮ
ਜਿਮਰਣਯ ਕੋਰਿਿੱਰਿ ਤੁ ਿਰਸਮਾਿੇ ਗਿੁ ਪੇਿੰਮ
ਸੁਿਰਿਤ ਕਮਂਡਿੁ ਦਂਡਵ੍ਨੇ ਧ੍ਰਰਰਸਹਨੇ ਨੋਡੰ ਮ

ਕਰੁ ਿੱਿ ਰਹਰਣਯਕਨਿੱਰਿ ਜਰਨਰਸਦ ਪਿਹਲਾਦਨੁ ਤਾਰਨਿੱਰਿਹਨੰ ਮ
||੧||

ਸੁਂਦਰ ਚਰਣਾਰਰਵ੍ਂਦਕੇ ਭਕੁਰਤਯਰਿਂਦ ਨੋਡੰ ਮ
ਵ੍ਂਰਦਰਸ ਸੁਰਤਸੁਵ੍ ਭੂਸੁਰਵ੍ੁ ਂਦ ਨੋਡੰ ਮ

ਚਂਦਦਿਂਕ੍ੁ ਰਤਰਯਂਦ ਰੋਰਭਸੁਵ੍ਾਨਂਦ ਨੋਡੰ ਮ

ਰਹਂਦੇ ਵ੍ਯਾਸਮੁ ਰਨਯੇਂਦੇਰਨਰਸਦ ਕਰ੍ਮਂਰਦਗਿ ਰਸਘਰਦਂਦ
ਰਰਹਤਨੇ ||੨||

ਅਰਭਨਵ੍ ਜਨਾਰਧਨ ਰਵ੍ਠਿਨ ਧ੍ਯਾਰਨਸੁਵ੍ ਨੋਡੰ ਮ

ਅਰਭਵ੍ਂਰਦਰਸਦਵ੍ਰਰਗੇ ਅਰਖਿਾਰਥਵ੍ ਸਿੱਰਿਸੁਵ੍ ਨੋਡੰ ਮ
ਨਭਮਰਣਯਂਦਰਦ ਰਵ੍ਰਵ੍ਧ੍ਰਦ ਰੋਰਭਸੁਵ੍ ਨੋਡੰ ਮ

ਰੁ ਭਗੁਣਰਨਰਧ੍ ਰਾਘਵ੍ੇਂਦਿ ਗੁਰੁ ਅਬੁਜਭਵ੍ਾਂਡਰਦ ਪਿਬਿ ਕਾਣੰ ਮ

||੩||

---------------------------------

ਰਥਵ੍ਾਨੇਰਰਦ ਰਾਘਵ੍ੇਂਦਿ
ਰਚਨੇ : ਗੋਪਾਿਦਾਸਰੁ

ਰਾਗ : ਪੂ ਰਰਵ

ਤਾਿ : ਆਰਦ
ਸਤਤ ਮਾਰਗਰਦ ਸਂਤਤ ਸੇਰਵ੍ਪਰਰਗੇ | ਅਰਤ
ਰਹਤਦਰਿ ਮਨੋਰਥਵ੍ ਕੋਡੁਵ੍ੇਨੇਂਦੁ |||ਪ ||

ਰਥਵ੍ਾਨੇਰਰਦ ਰਾਘਵ੍ੇਂਦਿ | ਸਦੁਣਗਿ ਸਾਂਦਿ
ਚਤੁ ਰ ਰਦਿੱਕੁ ਰਵ੍ਰਦਿੱਕੁਗਿਿੱਰਿ | ਚਰਰਪਾਜਨਰਿੱਰਿ

||ਅ.ਪ ||

ਰਮਰਤਰਯਿੱਿਦੇ ਬਂਦੁ ਓਿੈ ਸੁਤਰਿ | ਵ੍ਰਵ੍ਾ ਬੇਡੁਤਰਿ
ਨੁਰਤਸੁਤ ਪਰਰਪਰਰ ਨਤਰਾਰਗਹਰਰਗੇ

ਗਰਤਪੇਿਦੇ ਸਰਵ ਥਾ ਨਾ ਰਬਡੇ ਨੇਂਦੁ||੧||

ਅਤੁ ਿ ਮਰਹਮਾਨਾ ਰਦਨਦਿੱਰਿ |ਰਦਰਤਜਾਵ੍ਂਰਦਰਿ

ਉਤ੍ਪਿੱਰਤਯਾਰਗ ਉਰਚਤਦਿੱਰਿ | ਉੱਤਮ ਰੀਰਤਯਿੱਰਿ
ਅਰਤਰਯਰਵ੍ਰੁਰਤਰੇ ਰਪਤਨ ਭਾਦੇਗਿੁ

ਅਰਤਰਯਰਵ੍ਰੁਰਤਰੇ ਰਪਤਨ ਭਾਦੇਗੇ ਮ -

ਨ੍ਮਥ ਰਪਤਨੋਰਿਰਸਦ ਰਜਤ ਕਰੁਣਦਰਿ||੨||
ਪਿਥਮ ਪਿਹਲਾਦ ਵ੍ਯਾਸਮੁ ਰਨਯੇ | ਯਰਤਰਾਘਵ੍ੇਂਦਿ ....
ਗੁਰੁਰਾਘਵ੍ੇਂਦਿ

ਪਤੀਤਰੋਿੱਧ੍ਾਰਰਯੇ ਪਾਵ੍ਨਕਾਰਰਯੇ |ਕਰਮੁ ਰਗਵ੍ੇਨੁ ਦੋਰੇਯੇ

ਕਰਰਰਤਯੋਿੁ ਗੋਪਾਿਰਵ੍ਠਿਨ ਸ੍ਮਰਰਸੁਤ ....... ਰਵ੍ਠਿ
.... ਗੋਪਾਿਰਵ੍ਠਿ

ਪਿਰਤ ਮਂਤਿਾਿਯਦੋਿੁ ਅਰਤ ਮੇਰੇਵ੍||੩||

---------------------------------

ਪਵ੍ਮਾਨ ਪਵ੍ਮਾਨ ਜਗਦ ਪਿਾਣ

ਸਂਕਰੁਰਣ ਭਵ੍ ਭਯਾਰਣਯ ਦਹਨ | ਪ |

ਰਿਵ੍ਣਵ੍ੇ ਮੋਦਿਾਦ ਨਵ੍ਰਵ੍ਧ੍ ਭਕੁਰਤਯ

ਤਵ੍ਕਰਦਂਦਰਿ ਕੋਡੁ ਕਰਵ੍ਜਨਰਪਿਯਾ | ਅਪ |
ਹੇਮ ਕਿੱਚੂਟ ਉਪਵ੍ੀਤ ਧ੍ਰਰਤ ਮਾਰੁਤ

ਕਾਮਾਰਦਵ੍ਰਗਰਰਹਤਾ ਵ੍ਯੋਮਾਰਦ ਸਕਿ ਵ੍ਯਾਵ੍ੁ ਤਾ ਰਨਰ੍ਭੀਤਾ
ਰਾਮਚਂਦਿਨ ਰਨਜਦੂਤ ਯਾਮ ਯਾਮਕੇ ਰਨਨਾਰਰਧ੍ਪੁਦਕੇ

ਕਾਰਮਪੇ ਏਨਰਗਦੁ ਨੇਰਮਰਸ ਪਿਰਤਰਦਨ ਈ ਮਨਰਸਗੇ ਸੁਖਸਤੋਮਵ੍
ਤੋ ਰ ੁਤ ਪਾਮਰਮਰਤਯਨੁ ਨੀਮਾਰਣਪੁ ਦੋ || ੧ ||

ਵ੍ਜਿ ਰਰੀਰ ਗਂਭੀਰ ਮੁ ਕੁਟਧ੍ਰ ਦੁਰਜਨਵ੍ਨਕੁਠਾਰ

ਰਨਰਜਰਮਰਣ ਦਯਾ ਪਾਰਾਵ੍ਾਰਾ ਉਦਾਰ ਸਿੱਜਨਰਘਪਰਰਹਾਰ
ਅਰੁਨਗੋਰਿਦਂਦੁ ਧ੍ਵਜਵ੍ਾਰਨਰਸ ਰਨਂਦੁ ਮੂ ਰਜਗਵ੍ਰਰਵ੍ਂਤੇ

ਗਰਜਨੇ ਮਾਰਡਰਦ ਹੇਿੱਜੇ ਹੇਿੱਜੇਗੇ ਰਨਨ ਅਬਜ ਪਾਦਦੋਰਿ ਮੂ ਰਜਗਦਰਿ
ਭਵ੍ਵ੍ਰਰਜਤ ਨੇਰਨਸੋ || ੨ ||

ਪਿਾਣ ਅਪਾਨ ਵ੍ਯਾਨ ਉਦਾਨ ਸਮਾਨ ਆਨਂਦ ਭਾਰਰਤ ਰਮਣ
ਨੀਨੇ ਰਰਵ ਾਰਦਗੀਰਵ ਾਣਾਦਯਰਰਗੇ ਜਾਨਧ੍ਨਪਾਰਿਪ ਵ੍ਰੇਣਯ
ਨਾਨੁ ਰਨਰੁਤਦਰਿ ਏਨੇਨੇਸਗੁਵ੍ੇ ਮਾਨਸਾਰਦ ਕਰ੍ਮ

ਰਨਨਗੋਿੱਰਪਰਸਦੇਨੋ ਪਿਾਣਨਾਥ ਰਸਰਰਰਵ੍ਜਯਰਵ੍ਠਿਨ
ਕਾਰਣਰਸਕੋਡੁਵ੍ੁ ਦੁ ਭਾਨੁਪਿਕਾਰ || ੩ ||

----------------------------------

ਵ੍ੇਂਕਟਾਰਦਿ ਰਨਿਯਨ ਪਂਕਜਨਾਭਨ ਤੋ ਰਿੱਵ੍ ਿਕੁਰਮ ||
ਵ੍ਸੁਦੇਵ੍ ਦੇਵ੍ਰਕ ਕਂਦਾ ਨੰ ਮਰਰਰਮੁ ਰਖਯਰੋਡਨੇ ਆਨਂਦਾ
ਪਰੁ ਗਿ ਕਾਯਦ ਗੋਰਵ੍ਂਦ ਨੰ ਮਰਬਸਜਨਾਭ ਮੁ ਕੁਂਦਾ ||
ਸਾਮਜਰਾਜ ਵ੍ਰਦਾ ਬਿੁਪਿੇਮਰਦ ਭਕੁਤਰ ਪੋਰੇਦਾ

ਆ ਮਹਾ ਰਦਰਤਜਰ ਤਰਰਦਾ ਰਨਿੱਸੀਮ ਮਹਾਮਰਹਮਨਾਰਗ ਮੇਰੇਦ
ਨੰ ਮ ||

ਉਰਗਰਗਰਰਯਰਿਿੱਪ ਅਂਦੁਮਰੁਤਨ ਹੇਗਿੇ ਰਰ ਬਿੱਪ

ਰਰਣਰਰਗੋਰਰਵ੍ਿੱਤ ਤਿੱਪਰਸਰਰ ਮੋਹਨ ਰਵ੍ਠਠਿ ਰਤੰ ਮਿੱਪ ਨੰ ਮਿੱਪਨ ||
----------------------------------

ਰਰਣੁ ਰਰਣੁ ਰਨਨਗੇਂਬੇਨੋ ਰਵ੍ਠਿ
ਕਰੁਣਾਰਨਰਧ੍ਯੇਂ ਬੇ ਕਾਯਿੱਯ ਰਵ੍ਠਿ

ਰਰਰੁ ਵ੍ਾਰਗ ਜਰਨਰਸਦਯੋ ਰਿੀਰਾਮਰਵ੍ਠਿ
ਰਰਰਧ੍ਰਨੁਤ ਗੋਰਪਕਂਦਨੇ ਰਵ੍ਠਿ

ਅਸੁਰੇ ਪੂ ਤਰਨ ਕੋਂ ਦ ਰਿੀਕ੍ੁ ਰਣਰਵ੍ਠਿ
ਕਸੁਮਨਾਭ ਰਸਰਰਵ੍ਰ ਮੁ ਿੱਦੁਰਵ੍ਠਿ

ਅਰਰਸ ਰੁਕਰਮਰਣਗੇ ਨੀ ਅਰਸਨੋ ਰਵ੍ਠਿ
ਸਰਰਸਜ ਸਂਭਵ੍ ਸੰਨੁਤ ਰਵ੍ਠਿ

ਰਨਰੁਤ ਇਿੱਰਟਗੇ ਮੇਿੇ ਰਨਂਤਯੋ ਨੀ ਰਵ੍ਠਿ
ਚਰਣ ਸੇਵ੍ੇਯਰਨਿੱਤੁ ਕਾਯਿੱਯ ਰਵ੍ਠਿ
ਕਂਡੇ ਗੋਪੁ ਰ ਵ੍ੇਂਕਟ ਪਿਭੁ ਰਵ੍ਠਿ
ਅਂਡਜਵ੍ਾਹਨ ਹੌਦੋ ਨੀ ਰਵ੍ਠਿ

ਪਾਂਡੁਨਂਦਨ ਪਰਰਪਾਿਨੇ ਰਵ੍ਠਿ

ਪੁ ਂਡਰੀਕਾਕਰ ਰਿੀ ਪੁ ਰਂਦਰ ਰਵ੍ਠਿ

----------------------------------

ਨੇਰੇਨਂਰਬਦੇ ਮਦ ਹ੍੍ੁ ਦਯ ਮਂਟਪਦੋਿੁ
ਪਰਰਰੋਰਭਸੁਰਤਰੁ ਪਾਂਡੁਰਂਗ

||ਪ||

ਰਰਣੁ ਜਨਰ ਸਂਸਾਰ ਮਹਾ ਭਯ
ਹਰਣ ਕਰੁਣ ਰਸਰਰ ਪਾਂਡੁਰਂਗ

||ਅ.ਪ||

ਨੇਰੇਰਦਹ ਬਹੁਜਨਰੋਰਿਿੱਦਰੁ ਮਨ
ਰਸਥਰ ਰਵ੍ਡੁ ਰਨੰ ਨਰਿ ਪਾਂਡੁਰਂਗ

ਪਰਰ ਪਰਰ ਕੇਿਸਵ੍ੁ ਰਨੰ ਨ ਮਹਾਪੂ ਜੇ
ਰਨਰੁਤ ਏਨਗੇ ਕੋਡੁ ਪਾਂਡੁਰਂਗ

||੧||

ਪਰਦੇਵ੍ਨੇ ਰਨੰ ਨਾ ਿੀਿਾ ਸ੍ਮ੍੍ੁ ਰਤਯਨੁ
ਰਨਰੁਤ ਏਨਗੇ ਕੋਡੁ ਪਾਂਡੁਰਂਗ

ਪਰਰਾਪੇਕਰੇਯ ਰਬਰਡਰਸ ਰਨਰਂਤਰ
ਪਰਗਰਤ ਪਥ ਤੋ ਰੋ ਪਾਂਡੁਰਂਗ

ਸੁਖਵ੍ਾਗਰਿ ਬਹੁ ਦੁੁਃਖਵ੍ਾਗਰਿ

||੨||

ਸਖਨੀਨਾਰਗਰੁ ਪਾਂਡੁਰਂਗ

ਰਨਰਖਿਾਂਤਰਗਤ ਵ੍ਯਾਸ ਰਵ੍ਠਿ ਤਵ੍
ਮੁ ਖ ਪਂਕਜ ਤੋ ਰੋ ਪਾਂਡੁਰਂਗ

||੩||

-----------------------------------

