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ੜੁਤ ੁ ਜਯਮਾਨਸਪੂਜਾਸੋਤਮ | 

 

ਕੈਲਾਸੇ ਕਮਨੀਯਰਤਖਿਚਤੇ ਕ ਪਦਮੂਲੇ ਿਸਤਂ  
ਕ ਪੂਰ ਫਿਟਕੇਨੁਸੁਨਰਤਨਂੁ ਕਾਤ ਾਯਨੀਸੇਿਵਤਮ |  
ਗਙਾਤੁਙਤਰਙਰ ਿਜਤ ਜਟਾਭਾਰਂ ੜੁਪਾਸਾਗਰਂ  
ਕਣਾਲ ੜੁਤਸ਼ੇਸ਼ਭੂਸ਼ਣਮਮਂੁ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਂਭਾਵਯ ੇ||੧||  
 
ਆਗਤ  ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਚਨਮੌਲੇ ਵ ਾਘਾਿਜਨਾਲ ੜੁਤ ਸ਼ੂਲਪਾਣ ੇ|  
ਸਭਕਸਂਰ ਸ਼ਣਕਾਮਧੇਨ ਪਸੀਦ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਰ ਪਾਰਤੀਸ਼ ||੨||  
 
ਭਾਸ ਮੌਿਕਕਤੋਰਣ ੇਮਰਕਤਸ ਭਾਯੁਤਾਲ ੜੁਤੇ  
ਸੌਧੇ ਧੂਪਸੁਵਾਿਸਤੇ ਮਿਣਮਯ ੇਮਾਿਣਕ ਦੀਪਾਿਞਤੇ |  
ਬ ਮੇਨਾਮਰਯੋਿਗਪੁਙਵਗਣਰੈ ੁਕ ੇਚ ਕ ਪਦਮੈਃ  
ਸ਼ੀ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਸੁਿਸਰੋ ਭਵ ਿਵਭ ੋਮਾਿਣਕ ਿਸਂਹਾਸਨ ||੩||  
 
ਮਨਾਰਮੱਲੀਕਰਵੀਰਮਾਧਵੀਪੰੁਨਾਗਨੀਲੋ ਪਲਚ ਪਕਾਿਨਤੈਃ |  
ਕ ਪੂਰਪਾਟੀਰਸੁਵਾਿਸਤੈ ਜਲੈਰਾਧ ਸ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪਾਦ ਮੱੁਤਮਮ ||੪||  
 
ਸੁਗ ਧਪੁ ਪਪਕਰੈਃ ਸੁਵਾਿਸਤੈਿਰਯੰਨਦੀਸ਼ੀਤਲ਼ਵਾਿਰਿਭਃ ਸ਼ੁਭੈਃ |  
ਿਤਲੋਕਨਾਥਾਿਰਹਰਾ ਘ ਮਾਦਰਾਦ੍ੜੁਹਾਣ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਸਰਵਿਨਤ ||੫||  
 
ਿਹਮਾ ਬਵੁਾਿਸਤੈਸੋਯੈਃ ਸ਼ੀਤਲ਼ੈਰਿਤਪਾਵਨਃ | 
ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ੱੁਧਾਚਮਨਮਾਚਰ ||੬||  

 
ਗੁਡਦਿਧਸਿਹਤਂ ਮਧੁਪਕੀ ਣ ਂਸੁ ੜੁਤਸਮਿਨਤਧੇਨੁਦੁ ਧਯੁਕਮ |  
ਸ਼ੁਭਕਰ ਮਧੁਪ ਕਮਾਹਰ ਤਂ ਿਤਨਯਨ ੜੂਤ ੁਹਰ ਿਤਲੋਕਵਨ  ||੭||  
 
ਪਞਾਸ ਸ਼ਾਨ ਪਞਾਸ  ਪਞਪਾਤਕਸਂਹਰ | 
ਪਞਾ ੜੁਤਸਾਨਿਮਦਂ ਕੁਰੁ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪਭੋ||੮|  
 
ਜਗਤਯੀਖ ਾਤਸਮਸਤੀਰਸਮਾ ੜੁਤੈਃ ਕ ਮਸ਼ਹਾਿਰਿਭਸ਼ |  
ਸਾਨਂ ਸੁਤੋਯੈਃ ਸਮੁਦਾਚਰ ਤਂ ੜੁਤ ੁ ਜਯਾਨਨਗੁਣਾਿਭਰਾਮ ||੯||  
 

ਆਨੀਤੇਨਾਿਤਸ਼ੁਭੇਣ ਕੌਸ਼ੇਯੇਨਾਮਰਦਮਾਤ |  
ਮਾ ਜਯਾਿਮ ਜਟਾਭਾਰਂ ਿਸ਼ਵ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪਭ ੋ||੧੦||  
 

ਨਾਨਾਹੇਮਿਵਿਚਤਾਿਣ ਚਿਰਚੀਨਾ ਬਰਾਿਣ ਚ  



ਿਵਿਵਧਾਿਨ ਚ ਿਦਵ ਾਿਨ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਸੁਧਾਰਯ ||੧੧|| 
 

ਿਵਸ਼ੱੁਧਮੁਕਾਫਲਜਾਲਰਮ  ਂਮਨਹਰਂ ਕਾਞਨਹੇਮਸੂਤਮ |  
ਯ ਞੋਪਵੀਤਂ ਪਰਮਂ ਪਿਵਤਮਾਧ ਸ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਭਿਕਗਮ  ||੧੨||  
 

ਸ਼ੀਗ ਧਂ ਘਨਸਾਰਕੁ ਕੁਮਯੁਤਂ ਕਸੂਿਰਕਾਪੂਿਰਤਂ  
ਕਾਲੇਯੇਨ ਿਹਮਾ ਬੁਨਾ ਿਵਰਿਚਤਂ ਮਨਾਰਸਂਵਾਿਸਤਮ |  
 

ਿਦਵ  ਂਦੇਵ ਮਨਹਰਂ ਮਿਣਮਯ ੇਪਾਤੇ ਸਮਾਰੋਿਪਤਂ  
ਸਰਾਙੇਸ਼ੁ ਿਵਲੇਪਯਾਿਮ ਸਤਤਂ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਸ਼ੀਿਵਭ ੋ||੧੩||  
 
ਅ ਸ਼ਤੈ ਧਵਲ਼ੈਿਰਵ ੈਃ ਸਮ ਿਕਲਸਮਿਨਤੈਃ |  
ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਮਹਾਦੇਵ ਪੂਜਯਾਿਮ ੜੁਸ਼ਧਜ ||੧੪||  

 
ਚ ਪਕਪ ਕਜਕੁਨੈਃ ਕਰਵੀਰਮੱਿਲਕਾਕੁਸੁਮੈਃ |  
ਿਵਸਾਰਯ ਿਨਜਮੁਕੁਟਂ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪੁਣਡਰੀਕਨਯਨਾਪ ||੧੫|| 
 
ਮਾਿਣਕ ਪਾਦੁਕਾਦਨੇ ਮੌਿਨ ੜੁ ਪ ਮਮਿਨਰੇ |  
ਪਾਦੌ ਸ ਪ ਮਸ ੜੁਸ਼ੌ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਿਨਵੇਸ਼ਯ ||੧੬||  
 
ਮਾਿਣਕ ਕੇਯਰੂਿਕਰੀਟਹਾਰੈਃ ਕਾਞੀਮਿਣਸਾਿਪਤਕੁ ਮਲੈਸ਼ | 
ਮ ਜੀਰਮੁਖ ਾਭਰਣੈ ਮਨ ਞੈਰਙਾਿਨ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਭੂਸ਼ਯਾਿਮ ||੧੭||  
 
ਗਜਵਦਨ ਕਨ ੜੁਤੇਨਾਿਤਸੱਛੇਨ ਚਾਮਰਯੁਗੇਨ |  
ਗਲਦਲਕਾਨਨਪ ਮਂ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਭਾਵਯਾਿਮ ੜੁ ਪ ਮੇ ||੧੮||  
 
ਮੁਕਾਤਪਤਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕੋਿਟਸ਼ੁਭ ਂਸ਼ੁਭਪਦਂ ਕਾਞਨ ਦ ਡਯੁਕਮ |  
ਮਾਿਣਕ ਸਂਸਾਿਪਤਹੇਮਕੁ ਭ ਂਸੁਰੇਸ਼ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਤੇऽ ਪਯਾਿਮ ||੧੯||  
 
ਮਿਣਮੁਕੁਰੇ ਿਨ ਪਟਲੇ ਿਤਜਗਦਢਾ ਧਕਾਰਸਪਾਸ਼ੇ |  
ਕਨ ਪਕਿੋਟਸ ੜੁਸ਼ਂ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪਸ਼  ਵਦਨਮਾ ਮੀਯਮ ||੨੦||  
 
ਕ ਪੂਰਚੂ ਣ ਂਕਿਪਲਾਜ ਪੂਤਂ ਦਾਸ ਾਿਮ ਕਾਲੇਯਸਮਿਨਤੈਸ਼ |  
ਸਮੁ ਭਵਂ ਪਾਵਨਗ ਧਧੂਿਪਤਂ ੜੂਤ ੁ ਜਯਾਙ ਂਪਿਰਕ ਪਯਾਿਮ ||੨੧||  
 
ਵਿਰਤਯੋਪੇਤਮਖ ਡਦੀਪ ਾ ਤਮੋਹਰਂ ਬਾਹ ਮਥਾਨਰਂ ਚ |  
ਰਾਜ  ਂਸਮਸਾਮਰਵਰ ੜੁਦ  ਂਸੁਰੇਸ਼ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਵਂਸ਼ਦੀਪਮ ||੨੨|| 
 
ਰਾਜਾੰਨਂ ਮਧੁਰਾਿਨਤਂ ਚ ੜੁਦੁਲ਼ਂ ਮਾਿਣਕ ਪਾਤੇ ਿਸਤਂ  
ਿਹਙੂਜੀਰਕਸ ਮਰੀਚਿਮਿਲਤਃ ਸ਼ਾਕੈਰਨਕੈਃ ਸ਼ੁਭੈਃ |  
ਸ਼ਾਕ ਂਸਮ ਗਪੂਪਪੂਪਸਿਹਤਂ ਸਦ ੋ ੜੁਤੇਨਾ ਲੁਤਂ  
ਸ਼ੀ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪਾਰਤੀਿਪਯ ਿਵਭ ੋਸਾਪੋਸ਼ਨਂ ਭੁਜ ਤਾਮ ||੨੩||  
 
ਕੂ ਮਾ ਡਵਾਰਾਕਪਟੋਿਲਕਾਨ  ਫਲਾਿਨ ਰਮ ਾਿਣ ਚ ਕਾਰਵੇਲ ਾਃ |  



ਸੁਪਾਕਯਕੁਾਿਨ ਸਸੌਰਭਾਿਣ ਸ਼ੀਕਣ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਭ ਸ਼ਯੇਸ਼ ||੨੪|| 
 

ਸ਼ੀਤਲ਼ ਂਮਧੁਰਂ ਸੱਛਂ ਪਾਵਨਂ ਵਾਿਸਤਂ ਲਘ ੁ|  
ਮਧ  ੇਸੀਕੁਰੁ ਪਾਨੀਯ ਂਿਸ਼ਵ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪਭ|ੋ|੨੫||  
 

ਸ਼ ਕਰਾਿਮਿਲਤਂ ਿਸ ਧਂ ਦੁ ਧਾੰਨਂ ਗੋ ੜੁਤਾਿਨਤਮ |  
ਕਦਲ਼ੀਫਲਸਂਿਮਸ਼ਂ ਭੁਜ ਤ  ੱੜੁਤ ੁਸਂਹਰ ||੨੬||  
 

ਕੇਵਲਮਿਤਮਾਧੁਰ  ਂਦੁ ਧੈਃ ਿਸ ਧੈਸ਼ ਸ਼ ਕਰਾਿਮਿਲਤੈਃ |  
ਏਲਾਮਰੀਚਿਮਿਲਤਂ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਦੇਵ ਭੁ ਸ਼ ਪਰਮਾੰਨਮ ||੨੭||  
 
ਰ ਭਾਚੂਤਕਿਪੱਥਕ ੜਕਫਲੈਰਾ ਸ਼ਾਰਸਸਾਦੁਮਤ- 
ਖ ਜੂਰੈ ਮਧੁਰੇ ਸ਼ੁਖ ਡਸ਼ਕਲੈਃ ਸੰਨਾਿਰਕਲੇਾ ਬਿੁਭਃ |  
ਕ ਪੂਰੇਣ ਸੁਵਾਿਸਤੈਰੁਡਜਲੈ ਮਾਧੁਰ ਯੁਕੈਿਰਭ ੋ 
ਸ਼ੀ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪੂਰਯ ਿਤਭਵੁਨਾਧਾਰਂ ਿਵਸ਼ਾਲੋਦਰਮ ||੨੮||  
 
ਮਨ ਞਰ ਭਾਵਨਖ ਡਖ ਿਡਤਾਨ ਰੁਿਚਪਦਾ ਸ ਸ਼ਪਜੀਰਕ ਸ਼ |  
ਸਸੌਰਭ ਸੈ ਧਵਸੇਿਵਤ ਸ਼ ੜੁਹਾਣ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਲੋਕਵਨ  ||੨੯||  
 
ਿਹਙੂਜੀਰਕਸਿਹਤਂ ਿਵਮਲਾਮਲਕ ਂਕਿਪੱਥਮਿਤਮਧੁਰਮ |  
ਿਬਸਖ ਡ ◌ੱਲਵਣਯੁਤਾ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਤੇऽ ਪਯਾਿਮ ਜਗਦੀਸ਼ ||੩੦||  
 
ਏਲਾਸ਼ੁਣੀਸਿਹਤਂ ਦਧ ੰਨਂ ਚਾਰੁ ਹੇਮਪਾਤਸਮ |  
ਅ ੜੁਤਪਿਤਿਨਿਧਮਾਢ  ਂ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਭੁਜ ਤ  ਿਤਲੋਕੇਸ਼ ||੩੧||  
 
ਜ ਬੀਰਨੀਰਾਿਞਤ ੜੁਙਬਰਂੇ ਮਨਹਰਾਨ ਲਸ਼ਲਾਟੁਖ ਡਾਨ |  
ੜੁਦੂਪਦਂਸ਼ਾ ਸਿਹਤੋਪਭੁ ਸ਼ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਸ਼ੀਕਰੁਣਾਸਮੁਦ ||੩੨||  

 
ਨਾਗਰਰਾਮਠਯਕੁ ਂਸੁਲਿਲਤਜ ਬੀਰਨੀਰਸਂਪੂ ਣਮ |  
ਮਿਥਤਂ ਸੈ ਧਵਸਿਹਤਂ ਿਪਬ ਹਰ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਕਤੁਧਂਿਸਨ ||੩੩ 
 
ਮਨਾਰਹੇਮਾ ਬਜੁਗ ਧਯਕੁੈ ਮਨਾਿਕਨੀਿਨ ਮਲਪੁਣ ਤੋਯੈਃ |  
ੜੁਹਾਣ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪੂ ਣਕਾਮ ਸ਼ੀਮ ਪਰਾਪੋਸ਼ਨਮਭਕੇਸ਼ ||੩੪||  

 
ਗਗਨਧੁਨੀਿਵਮਲਜਲੈ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪ ਮਰਾਗਪਾਤਗਤੈਃ |  
ੜੁਗਮਦਚਨਨਪੂ ਣ ਂਪ ਸ਼ਾਲ਼ਯ ਚਾਰੁਹਸਪਦਯੁ ਮਮ ||੩੫||  

 
ਪੰੁਨਾਗਮੱਿਲਕਾਕੁਨਵਾਿਸਤੈ ਜਾਹਵੀਜਲੈਃ  
ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਮਹਾਦੇਵ ਪੁਨਰਾਚਮਨਂ ਕੁਰੁ ||੩੬||  

 
ਮੌਿਕਕਚੂ ਣਸਮੇਤੈ ੜੁਗ ਮਦਘਨਸਾਰਵਾਿਸਤੈਃ ਪੂਗੈਃ |  
ਪਣ◌ਃ ਸ ਣਸਮਾਨ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਤੇऽ ਪਯਾਿਮ ਤਾ ਬਲੂਮ ||੩੭||  
 

ਨੀਰਾਜਨਂ ਿਨ ਮਲਦੀਿਪਮ ਿਭਰੀਪਾ ਕੁਰੈਰੱੁਜਵਲਮੱੁਿਛਤੈਸ਼ |  



ਘਣਾਿਨਨਾਦੇਨ ਸਮ ਪਯਾਿਮ ੜੁਤ ੁ ਜਯਾਯ ਿਤਪੁਰਾਨਕਾਯ || ੩੮||  
 

ਿਵਿਰਿਞਮੁਖ ਾਮਰ ੜੁਨਵਿਨਤੇ ਸਰੋਜਮ ਸ ਾ ਿਕਤਚਕਿਚਿਹਤੇ |  
ਦਦਾਿਮ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪਾਦਪ ਕਜ ੇਫਣੀਨਭੂਸ਼ੇ ਪੁਨਰ ਘ ਮੀਸ਼ਰ ||੩੯||  
 

ਪੰੁਨਾਗਨੀਲੋ ਪਲਕੁਨਜਾਤੀਮਨਾਰਮੱਲੀਕਰਵੀਰਪ ਕਜੈਃ |  
ਪੁ ਪਾ ਜਿਲ ਂਿਬਲਦਲ਼ੈਸੁਲ਼ਸ ਾ ੜੁਤ ੁ ਜਯਾ ਘ ੌਿਵਿਨਵੇਸ਼ਯਾਿਮ ||੪੦||  
 

ਪਦੇ ਪਦੇ ਸਰਤਮੋਿਨ ੜੁਨਨਂ ਪਦੇ ਪਦੇ ਸਰਸ਼ੁਭਪਦਾਯਕਮ |  
ਪਦ ਿਸ਼ਣ ਂਭਿਕਯੁਤੇਨ ਚੇਤਸਾ ਕਰੋਿਮ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਰ ਸ਼ ਰ ਸ਼ ਮਾਮ ||੪੧||  
 
ਨਮੋ ਗੌਰੀਸ਼ਾਯ ਫਿਟਕਧਵਲ਼ਾਙਾਯ  ਚ ਨਮੋ ਨਮੋ  
ਲੋਕੇਸ਼ਾਯ ਸੁਤਿਵਬੁਧਲੋਕਾਯ ਚ ਨਮਃ |  
ਨਮਃ ਸ਼ੀਕਣਾਯ ਸ਼ਿਪਤਪੁਰਦੈਤ ਾਯ ਚ ਨਮੋ ਨਮੋ  
ਭਾਲਾ ਸ਼ਾਯ ਮਰਮਦਿਵਨਾਸ਼ਾਯ ਚ ਨਮਃ ||੪੨||  
 
ਸਂਸਾਰੇ ਜਿਨਤਾਪਰੋਗਸਿਹਤੇ ਤਾਪਤਯਾਕਿਨਤੇ   
ਿਨਤ  ਂਪੁਤਕਲ਼ਤਿਵੱਤਿਵਲਸ ਪਾਸ਼ੈਿਰਬੱਧਂ ੜੁਢਮ |  
ਗਰਾ ਧਂ ਬਹੁਪਾਪਵਰਸਿਹਤਂ ਕਾਰੁਣ ੜੁਸ਼ ਾ ਿਵਭ ੋ 
ਸ਼ੀ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਪਾਰਤੀਿਪਯ ਸਦਾ ਮ  ਪਾਿਹ ਸਰੇਸ਼ਰ || ੪੩||  
 
ਸੌਧੇ ਰਤਮਯੇ ਨਵੋ ਪਲਦਲ਼ਾਕੀ ਣ ੇਚ ਤ ਪਾਨਰੇ  
ਕੌਸ਼ੇਯੇਨ ਮਨਹਰੇਣ ਧਵਲ਼ੇਨਾੱਛਾਿਦਤੇ ਸਰਸ਼ਃ |  
ਕ ਪੂਰਾਿਞਤਦੀਪਦੀਿਪਿਮਿਲਤੇ ਰਮ ੋਪਧਾਨਦਯ ੇ 
ਪਾਰਤ ਾਃ ਕਰਪ ਮਲਾਿਲਤਪਦਂ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਂਭਾਵਯ ੇ||੪੪||  
 

ਚਤੁਸ਼ਤਾਿਰਂਸ਼ਿਦਲਸਦੁਪਚਾਰੈਰਿਮਮਤੈ ਮਨਃਪ ਮੇ  
ਭਕ ਾ ਬਿਹਰਿਪ ਚ ਪੂਜ  ਸ਼ੁਭਕਰੀਮ ਕਰੋਿਤ ਪਤ ੂਸ਼ੇ  
ਿਨਿਸ਼ ਿਦਵਸਮਧ ੇऽਿਪ ਚ ਪੁਮਾ ਪਯਾਿਤ  
ਸ਼ੀ ੜੁਤ ੁ ਜਯਪਦਮਨਕਾ ਭੁਤਪਦਮ ||੪੫||  
 
ਪਾਤ ਿਲਙਮੁਮਾਪਤੇਰਹਰਹਃ ਸਨ ਸ਼ਨਾ ਸਰਦਂ  
ਮਧ ਾਹੇ ਹਯਮੇਧਤੁਲ ਫਲਦਂ ਸਾਯਨਨ ਮੋ ਸ਼ਦਮ |  
ਭਾਨਰਸਮਯ ੇਪਦੋਸ਼ਸਮਯੇ ਪਞ ਸ਼ਰਾਰਾਧਨਂ  
ਤ ਕਾਲਤਯਤੁਲ ਿਮਸ਼ਫਲਦਂ ਸਦ ੋऽਨਵਦ  ਂ ੜੁਢਮ ||੪੬||  
 
ਇਿਤ ਸ਼ੀਮ ਪਰਮਹਂਸਪਿਰਵਾਜਕਾਚਾਰ ਸ   

ਸ਼ੀਗੋਿਵਨਭਗਵ ਪੂਜ ਪਾਦਿਸ਼ਸ਼ ਸ  ਸ਼ੀਮੱਛ ਕਰਾਚਾਰ ਸ   

ੜੁਤਂ ਸ਼ੀ ੜੁਤ ੁ ਜਯ ਮਾਨਸਪੂਜਾਸੋਤਂ ਸਂਪੂ ਣਮ || 
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