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ਕਲ ਾਣ ਂਨ ਿਵਧੱਤ  ਕਟਕਤਟਲਸ ਕ ਪਵਾਹੀਿਨਕੁ ਜ-  
ਕੀਡਾਸਂਸਕਿਵਦ ਾਧਰਿਨਵਹਵਧੂਗੀਤਰੁਦਾਪਦਾਨਃ|  
ਤਾਰੈਰੇਰ ਬਨਾਦੈਸਰਿਲਤਿਨਨਦੱਤਾਰਕਾਰਾਿਤਕੇਕੀ  
ਕੈਲਾਸਃ ਸ਼ਰਿਨਰੜੁਤ ਿਭਜਨਕਪਦਃ ਸਰਦਾ ਪਰਤੇਨਃ ||੧||  
 
ਯਸ  ਪਾਹੁਃ ਸਰੂਪਂ ਸਕਲਿਦਿਵਸ਼ਦ  ਸਾਰਸਰਸਯੋਗਂ  
ਯਤ ੇਸ਼ੁਃ ਸ਼ਾ ਙਧਨਾ ਸਮਜਿਨ ਜਗਤ  ਰ ਸ਼ਣ ੇਜਾਗਰੂਕਃ |  
ਮੌਰੀ ਦਰੀਕਰਾਣਾਮਿਪ ਚ ਪਿਰ ੜੁਢਃ ਪੂਸਯੀ ਸਾ ਚ ਲ ਸ਼ ਂ  
ਸੋऽਵ ਾਦਵ ਾਜਮ ਮਾਨਿਸ਼ਵਿਭਦਿਨਸ਼ਂ ਨਾਿਕਨ  ਸ਼ੀਿਪਨਾਕਃ ||੨|| 
 
ਆਤ ਕਾਵੇਗਹਾਰੀ ਸਕਲਿਦਿਵਸ਼ਦਾਮ ਿਘਪ ਮਾਸ਼ਯਾਣ   
ਮਾਤਙਾਦ ੁਗਦੈਤ ਪਕਰਤਨੁਗਲਦਕਧਾਰਾਕਧਾਰਃ |  
ਕਰਃ ਸੂਰਾਯੁਤਾਨਾਮਿਪ ਚ ਪਿਰਭਵ ਂਸੀਯਭਾਸਾ ਿਵਤਨਨ  
ਘੋਰਾਕਾਰਃ ਕੁਠਾਰੋ ੜੁਢਤਰਦੁਿਰਤਾਖ ਾਟਵ  ਪਾਟਯੇਨਃ |੩|| 
 

ਕਾਲਾਰਾਤੇਃ ਕਰਾਗੇ ੜੁਤਵਸਿਤਰੁਰਃਸ਼ਾਣਤਾਤੋ ਿਰਪੂਣ   
ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੁਲਾਿਦਪਵਰਤਨਯਯਾ ਕ ਿਪਤਸਹਲੇਪਃ |  
ਪਾਯਾੰਨਃ ਪਾਵਕਾਿਰਃਪਸਰਸਖਮੁਖਃ ਪਾਪਹਨਾ ਿਨਤਾਨਂ  
ਸ਼ੂਲਃ ਸ਼ੀਪਾਦਸੇਵਾਭਜਨਰਸਜੁਸ਼  ਪਾਲਨਕਾਨਸ਼ੀਲਃ ||੪|| 
 
ਦੇਵਸ ਾ ਕਾਸ਼ਯਾਯਾਃ ਕੁਲਿਗਿਰਦੁਿਹਤੁਰੇਤਕਣੋਪਚਾਰ- 
ਪਸਾਰਾਨਤ ੁਦਾਰਾ ਿਪਪਿਟਸ਼ੁਿਰਵ ਯੋ ਿਨਤ ਮਤ ਾਦਰੇਣ |  
ਆਧੱਤੇ ਭਿਙਤੁਙੈਰਿਨਸ਼ਮਵਯਵੈਰਨਰਙ ਂਸਮੋਦਂ  
ਸੋਮਾਪੀਡਸ  ਸੋऽਯ ਂਪਿਦਸ਼ਤੁ ਕੁਸ਼ਲ ਂਪਾਿਣਰਙਃ ਕੁਰਙਃ ||੫|| 
 
ਕਣਪਾਨਾਵਸੱਜ ਕਨਕਮਯਮਹਾਘਿਣਕਾਘੋਰਘੋਸ਼ੈਃ  
ਕਣਾਰਾਵਰੈਕੁਣੈਰਿਪ ਭਿਰਤਜਗੱਚਕਵਾਲਾਨਰਾਲਃ |  
ਚ ੜਡਃ ਪੋਦ ਡ ੜੁਙਃ ਕਕੁਦਕਵਿਲਤੋਤੁਙਕਲੈਾਸਸ਼ੜੁਙਃ 
ਕਣ ੇਕਾਲਸ  ਵਾਹਃ ਸ਼ਮਯਤੁ ਸ਼ਮਲਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਃ ਸ਼ਾੱਕਰੇਨਃ ||੬|| 
 

ਿਨਰ ੱਦਾਨਾ ਬੁਧਾਰਾਪਿਰਮਲ਼ਤਰਲ਼ੀਭੂਤਲੋਲ ਬਪਾਲੀਝ ਕਾਰੈਃ  
ਸ਼ ਕਰਾਦੇਃ ਿਸ਼ਖਰਸ਼ਤਦਰੀਃ ਪੂਰਯ ਭੂਰੀਘੋਸ਼ੈਃ |  
ਸ਼ਾ ਘਃ ਸੌਵ ਣਸ਼ੈਲਪਿਤਮ ੜੁਥੁਵਪੁਃ ਸਰਿਵਘਾਪਹਰਾ  



ਸ਼ਰਾਣ ਾਃ ਪੂਰਸੂਨੁਃ ਸ ਭਵਤੁ ਭਵਤ  ਸਿਸਦੋ ਹਿਸਵਕਃ ||੭|| 
 

ਯਃ ਪੁਣ ੈਰੇਵਤਾਨ  ਸਮਜਿਨ ਿਸ਼ਵਯੋਃ ਲਾਘ ਵੀਰ ਕੈਮਤ ਾ  
ਯੰਨਾਿਮ ਸ਼ਯਮਾਣ ੇਿਦਿਤਜਭਟਘਟਾ ਭੀਿਤਭਾਰਂ ਭਜਨੇ | 
ਭੂਯਾ ਸੋऽਯ ਂਿਵਭੂਤ  ੈਿਨਿਸ਼ਤਸ਼ਰਿਸ਼ਖਾਪਾਿਟਤਕੌਞਸ਼ੈਲਃ  
ਸਂਸਾਰਾਗਾਧਕੂਪੋਦਰਪਿਤਤਸਮੱੁਤਾਰਕਸਾਰਕਾਿਰਃ ||੮|| 
 
ਆਰੂਢਃ ਪੌਢਵੇਗਪਿਵਿਜਤਪਵਨਂ ਤੁਙਤੁਙ ਂਤੁਰਙ ਂ 
ਚੈਲਂ ਨੀਲ ਂਵਸਾਨਃ ਕਰਤਲਿਵਲਸ ਕਾ ਡਕੋਦ ਡਦ ਡਃ |  
ਰਾਗਦੇਸ਼ਾਿਦਨਾਨਾਿਵਧ ੜੁਗਪਟਲੀਭੀਿਤ ੜੁ ਭੂਤਭਰਾ  
ਕੁਰੰਨਾਖੇਟਲੀਲ  ਪਿਰਲਸਤੁ ਮਨਃ ਕਾਨਨ ਮਾਮਕੀਨ ||੯|| 
 
ਅ ਭੋਜਾਭ  ਚ ਰ ਭਾਰਥਚਰਣਲਤਾਦਨਕੁ ਭੀਨਕੁ ਭ-ੈ  
ਿਬ ਬੇਨਨੋਸ਼ ਕ ਬੋਰੁਪਿਰ ਿਵਲਸਤਾ ਿਵਦਮੇਣੋ ਪਲਾਭ ਾਮ | 
ਅ ਭੋਦੇਨਾਿਪ ਸਂਭਾਿਵਤਮੁਪਜਿਨਤਾਡ ਬਰਂ ਸ਼ ਬਰਾਰੇਃ  
ਸ਼ ਭੋਃ ਸਂਭੋਗਯੋਗ  ਂਿਕਮਿਪ ਧਨਿਮਦਂ ਸਂਭਵੇ ਸਂਪਦੇ ਨਃ ||੧੦|| 
 

ਵੇਣੀਸੌਭਾਗ ਿਵ ਮਾਿਪਤਤਪਨਸੁਤਾਚਾਰੁਵੇਣੀਿਵਲਾਸਾਨ  
ਵਾਣੀਿਨ ਧੂਤਵਾਣੀਕਰਤਲਿਵ ੜੁਤੋਦਾਰਵੀਣਾਿਵਰਾਵਾਨ |  
ਏਣੀਨਤਾਨਭਙੀਿਨਰਸਨਿਨਪੁਣਾਪਾਙਕਣੋਾਨੁਪਾਸੇ   
ਸ਼ੋਣਾ ਪਾਣਾਨੁਦੂਢਪਿਤਨਵਸੁਸ਼ਮਾਕਨਲਾਿਨਨੁਮੌਲੇਃ ||੧੧|| 
 
ੜੱੁਤਾਰ ਭੇਸ਼ੁ ਹਸਾਹਤਮੁਰਜਿਧਮੀਿਧੱ ੜੁਤੈਰਤ ੁਦਾਰੈ- 
ਿਸ਼ੱਤਾਨਨਂ ਿਵਧੱਤੇ ਸਦਿਸ ਭਗਵਤਃ ਸਨਤਂ ਯਃ ਸ ਨਨੀ |  
ਚ ਡੀਸ਼ਾਦ ਾਸਥਾऽਨ  ੇਚਤੁਰਗੁਣਗਣਪੀਿਣਤਸਾਿਮਸ ਕਾ- 
ਰੋ ਕ ਸ਼ੋਦ ਪਸਾਦਾਃ ਪਮਥਪਿਰ ੜੁਢਾਃ ਸਨੁ ਸਨੋਿਸ਼ਣ ੋਨਃ ||੧੨|| 
 
ਮੁਕਾਮਾਿਣਕ ਜਾਲੈਃ ਪਿਰਕਿਲਤਮਹਾਸਾਲਮਾਲੋਕਨੀਯ ਂ 
ਪਤ ੁਪਾਨ ਧਰਤੈਿਰਿਸ਼ ਿਦਿਸ਼ ਭਵਨਃ ਕ ਿਪਤੈਿਰ ਪਤੀਨਾਮ | 
ਉਦ ਾਨਰਿਦਕਨ ਾਪਿਰਜਨਵਿਨਤਾਮਾਨਨੀਯੈਃ ਪਿਰਤਂ  
ੜੁਦ  ਂ ੜੂਦ ਸੁ ਿਨਤ  ਂਮਮ ਭੁਵਨਪਤੇ ਧਾਮ ਸੋਮਾ ਧਮੌਲੇਃ ||੧੩|| 

 

ਸ ਭੈ ਜ ਭਾਿਰਰਤਪਵਰਿਵਰਿਚਤੈਃ ਸਂ ੜੁਤੋਪਾਨਭਾਗਂ  
ਸ਼ੁ ਭ ਸੋਪਾਨਮਾਰਂ ਸ਼ੁਿਚਮਿਣਿਨਚਯੈਰੁ ਿਫਤਾਨ ਪਿਸ਼ ਪਮ | 
ਕੁ ਭੈਃ ਸਂਪੂ ਣਸ਼ੋਭ ਂਿਸ਼ਰਿਸ ਸੁਘਿਟਤੈਃ ਸ਼ਾਤਕੁ ਭੈਰਪ ਕੈਃ  
ਸ਼ ਭੋਃ ਸਂਭਾਵਨੀਯ ਂਸਕਲਮੁਿਨਜਨਃ ਸਿਸਦਂ ਸ ਾ ਸਦਾ ਨਃ ||੧੪|| 
 
ਨ ਸੋ ਮਧ ੇ ਸਭਾਯਾਃ ਪਿਰਸਰਿਵਲਸ ਪਾਦਪੀਠਾਿਭਰਾਮੋ  
ੜੁਦ ਃ ਪਾਦੈਸ਼ਤੁ ਿਭਃ ਕਨਕਮਿਣਮਯੈਰੱੁਚਕੈਰੱੁਜਲਾ ਮਾ | 
ਵਾਸੋਰਤੇਨ ਕੇਨਾਪ ਿਧਕ ੜੁਦੁਤਰੇਣਾਸ੍ੜੁਤੋ ਿਵਸ੍ੜੁਤਸ਼ੀਪੀਠਃ  
ਪੀਡਾਭਰਂ ਨਃ ਸ਼ਮਯਤੁ ਿਸ਼ਵਯੋਃ ਸੈਰਸਂਵਾਸਯੋਗ ਃ ||੧੫|| 
 



ਆਸੀਨਸ ਾਿਧਪੀਠ ਂਿਤਜਗਦਿਧਪਤੇਰ ਿਘਪੀਠਾਨੁਸ਼ਕ ੌ 
ਪਾਥੋਜਾਭੋਗਭਾਜ ੌਪਿਰ ੜੁਦੁਲਤਲੋਲਾਿਸਪ ਮਾਿਭਲੇਖੌ |  
ਪਾਤ  ਪਾਦਾਵੁਭ ੌਤੌ ਨਮਦਮਰਿਕਰੀਟੋਲਸੱਚਾਰੁਹੀਰ- 
ਸ਼ੇਣੀਸ਼ੋਣਾਯਮਾਨਨਤ ਨਖਦਸ਼ਕੋ ਭਾਸਮਾਨੌ ਸਮਾਨੌ ||੧੬|| 
 
ਯੰਨਾਦੋ ਵੇਦਵਾਚ  ਿਨਗਦਿਤ ਿਨਿਖਲ ਂਲ ਸ਼ਣ ਂਪ ਿਸ਼ਕੇਤੁਰ- 
ਲ ਮੀਸਂਭੋਗਸੌਖ  ਂਿਵਰਚਯਿਤ ਯਯੋਸ਼ਾਪਰੇ ਰੂਪਭੇਦੇ |  
ਸ਼ਂਭੋਃ ਸਂਭਾਵਨੀਯ ੇਪਦਕਮਲਸਮਾਸਙਤਸੁਙਸ਼ੋਭ ੇ 
ਮਾਙਲ  ਂਨਃ ਸਮਗਂ ਸਕਲਸੁਖਕਰੇ ਨੂਪੁਰੇ ਪੂਰਯੇਤਾਮ ||੧੭|| 
 
ਅਙ ੇ ੜੁਙਾਰਯੋਨਃ ਸਪਿਦ ਸ਼ਲਭਤ  ਨਤਵਹੌ ਪਯਾਤੇ  
ਸ਼ਤੋਰੱੁ ੜੁਤ  ਤ ਮਾਿਦਸ਼ੁਿਧਯੁਗਮਧੋ ਨ ਸਮਗੇ ਿਕਮੇਤਤ |  
ਸ਼ ਕਾਿਮੱਥਂ ਨਤਾਨਾਮਮਰਪਿਰਸ਼ਦਾਮਨਰ ਕੂਰਯੱਤਤ- 
ਸਂਘਾਤਂ ਚਾਰੁ ਜ ਘਾਯੁਗਮਿਖਲਪਤੇਰਂਹਸਾ ਸਂਹਰੇਨਃ ||੧੮|| 
 
ਜਾਨੁਦਨੇਨ ਮੀਨਧਜ ੜੁਵਰਸਮੁਦੋਪਮਾਨਨ ਸਾਕ ਂ 
ਰਾਜਨੌ ਰਾਜਰ ਭਾਕਿਰਕਰਕਨਕਸ ਭਸਂਭਾਵਨੀਯ ੌ| 
ਊਰੂ ਗੌਰੀਕਰਾ ਭੋਰੁਹਸਰਸਸਮਾਮਰਨਾਨਨਭਾਜ ੌ 
ਚਾਰੂ ਦੂਰੀਿਕਯੇਤ   ਦੁਿਰਤਮੁਪਿਚਤਂ ਜ ਮਜ ਮਾਨਰੇ ਨਃ ||੧੯|| 
 
ਆਮੁਕਾਨ ਘਰਤਪਕਰਕਰਪਿਰਸ਼ਕਕਲ ਾਣਕਾਞੀ- 
ਦਾਮਾ ਬੱਧੇਨ ਦੁ ਧਦ ੁਿਤਿਨਚਯਮੁਸ਼ਾ ਚੀਨਪੱਟਾ ਬਰੇਣ | 
ਸਂਵੀਤੇ ਸ਼ੈਲਕਨ ਾਸੁਚਿਰਤਪਿਰਪਾਕਾਯਮਾਨ ਿਨਤ ਬ ੇ 
ਿਨਤ  ਂਨਰਰੁ ਿਚੱਤਂ ਮਮ ਿਨਿਖਲਜਗ ਸਾਿਮਨਃ ਸੋਮਮੌਲੇਃ ||੨੦|| 
 

ਸ ਧ ਾਕਾਲਾਨੁਰਜ ੱਿਦਨਕਰਸਰੁਚਾ ਕਾਲਧੌਤੇਨ ਗਾਢਂ  
ਵ ਾਨੱਧਃ ਿਸ ਧਮੁ ਧਃ ਸਰਸਮੁਦਰਬ ਧੇਨ ਵੀਤੋਪਮੇਨ | 
ਦੀਪੈਃ ਸਪਕਾਸ਼ੈਰੁਪਿਚਤਮਿਹਮਾ ਮ ਮਥਾਰੇਰੁਦਾਰੋ  
ਮਧ  ੋਿਮਥ ਾਰਸਘ ਙ ਮਮ ਿਦਸ਼ਤੁ ਸਦਾ ਸਙਿਤਂ ਮਙਲ਼ਾਨਾਮ||੨੧|| 
 
ਨਾਭੀਚਕਾਲਵਾਲਾੰਨਵਨਵਸੁਸ਼ਮਾਦੋਹਦਸ਼ੀਪਰੀਤਾ- 
ਦੁਦੱਛਨੀ ਪੁਰਸਾਦੁਦਰਪਥਮਿਤਕਮ  ਵ ਸ਼ਃ ਪਯਾਨੀ |  
ਸ਼ ਾਮਾ ਕਾਮਾਗਮਾਰਪਕਥਨਿਲਿਪਵ ਭਾਸਤੇ ਯਾ ਿਨਕਾਮਂ  
ਸਾ ਮ  ਸੋਮਾ ਧਮੌਲੇਃ ਸੁਖਯਤੁ ਸਤਤਂ ਰੋਮਵੱਲੀਮਤੱਲੀ ||੨੨|| 
 
ਆ ਲੇਸ਼ੇਸ਼ਿਦਜਾਯਾਃ ਕਿਠਨਕੁਚਤਟੀਿਲਪਕਾ ਮੀਰਪ ਕ- 
ਵ ਾਸਙਾਦ ਦੁਦ ਦ ਕਦ ੁਿਤਿਭਰੁਪਿਚਤ ਪ ਧਮੱੁਦਾਮ ੜੁਦ ਮ | 
ਦ ਸ਼ਾਰਾਤੇਰੁਦੂਢਪਿਤਨਵਮਿਣਮਾਲਾਵਲੀਭਾਸਮਾਨਂ  
ਵ ਸ਼ੋ ਿਵ ਸ਼ੋਿਭਤਾਘ ਂਸਤਤਨਿਤਜੁਸ਼  ਰ ਸ਼ਤਾਦ ਸ਼ਤਂ ਨਃ ||੨੩|| 
 
ਵਾਮਾ ਕ ੇਿਵ ਫੁਰਨ ਾਃ ਕਰਤਲਿਵਲਸੱਚਾਰੁਰਕੋ ਪਲਾਯਾਃ  
ਕਾਨਾਯਾ ਵਾਮਵ ਸ਼ੋਰੁਹਭਰਿਸ਼ਖਰੋ ਮਰਨਵ ਗਮੇਕਂ | 



ਅਨ ਸੀਨਪ ੁਦਾਰਾਨਰਪਰਸ਼ੁ ੜੁਗਾਲ ੜੁਤਾਿਨਨੁਮੌਲੇ- 
ਬਾਹੂਨਾਬੱਧਹੇਮਾਙਦਮਿਣਕਟਕਾਨਨਰਾਲੋਕਯਾਮਃ ||੨੪|| 

 
ਸੰਮਾਨਾਯਾਃ ਿਸ਼ਵਾਯਾਃ ਪਿਤਿਵਲਯਿਭਯਾ ਸਰਲੋਕੋਪਤਾਪਾਤ- 
ਸਂਿਵਗਸ ਾਿਪ ਿਵ ਣੋਃ ਸਰਭਸਮੁਭਯੋਰਾਰਣਪੇਰਣਾਭ ਾਮ | 
ਮਧ  ੇਤੈਸ਼ ਕਵੀਯਾਮਨੁਭਵਿਤ ਦਸ਼  ਯਤ ਹਾਲਾਹਲੋ ਮਾ  
ਸੋऽਯਂ ਸਰਾਪਦ  ਨਃ ਸ਼ਮਯਤੁ ਿਨਚਯ ਂਨੀਲਕਣਸ  ਕਣਃ ||੨੫|| 
 

ੜੁਦ ੈਰਦੀਨਕਨ ਾ ੜੁਦੁਦਸ਼ਨਪਦੈ ਮੁਿਦਤੋ ਿਵਦਮਸ਼ੀ- 
ਰੱੁਦ ੋਤਨ ਾ ਿਨਤਾਨਂ ਧਵਲ਼ਧਵਲ਼ਯਾ ਿਮਿਸ਼ਤੋ ਦਨਕਾਨ ਾ |  
ਮੁਕਾਮਾਿਣਕ ਜਾਲਵ ਿਤਕਰਸ ੜੁਸ਼ਾ ਤੇਜਸਾ ਭਾਸਮਾਨਃ  
ਸਦ ੋਜਾਤਸ  ਦਦ ਾਦਧਰਮਿਣਰਸੌ ਸਂਪਦ  ਸਞਯ ਂਨਃ ||੨੬|| 
 
ਕ ਣਾਲ ਕਾਰਨਾਨਾਮਿਣਿਨਕਰਰੁਚ  ਸਞਯੈਰਿਞਤਾਯ   
ਵ ਣ ਾਯ  ਸ ਣਪ ਮੋਦਰਪਿਰਿਵਲਸ ਕ ਿਣਕਾਸੰਿਨਭਾਯਾਮ | 
ਪੱਧਤ  ਪਾਣਵਾਯੋਃ ਪਣਤਜਨ ੜੁਦ ਭਜੋਵਾਸਸ   

ਸ਼ਂਭੋਿਰਤ  ਂਨਿਸ਼ੱਤਮੇਤਿਦਰਚਯਤੁ ਸੁਖੇ ਨਾਿਸਕ  ਨਾਿਸਕਾਯਾਮ ||੨੭|| 
 
ਅਤ ਨਂ ਭਾਸਮਾਨ ਰੁਿਚਰਤਰਰੁਚ  ਸਙਮਾ ਸ ਮਣੀਨਾ- 
ਮੁਦ ੱਚ ਡ ਸ਼ੁਧਾਮਪਸਰਿਨਰਸਨ ਪਸ਼੍ੜ ੜੁ ੜਾਪਦਾਨ | 
ਭੂਯਾਸ  ਭੂਤਯ ੇਨਃ ਕਿਰਵਰਜਿਯਨਃ ਕ ਣਪਾਸ਼ਾਵਲ ਬ ੇ 
ਭਕਾਲੀਭਾਲਸੱਜੱਜਿਨਮਰਣਿਲਪੇਃ ਕੁ ਡਲੇ ਕੁ ਡਲੇ ਤੇ ||੨੮|| 
 
ਯਾਭ  ਕਾਲਵ ਵਸਾ ਭਵਿਤ ਤਨੁਮਤ  ਯ ੋਮੁਖਂ ਦੇਵਤਾਨ   
ਯੇਸ਼ਾਮਾਹੁਃ ਸਰੂਪਂ ਜਗਿਤ ਮੁਿਨਵਰਾ ਦੇਵਤਾਨ  ਤਯ  ਤਾਮ | 
ਰੁਦਾਣੀਵਕਪ ਕੇਰੁਹਸਤਤਿਵਹਾਰੋ ਸੁਕੇਨੀਵਰੇਭ - 

ਸੇਭ ਿਸਭ ਃ ਪਣਾਮਾ ਜਿਲਮੁਪਰਚਯ ੇਤੀ ਸ਼ਣਸ ੇ ਸ਼ਣੇਭ ਃ ||੨੯|| 
 
ਵਾਮਂ ਵਾਮਾ ਕਗਾਯਾ ਵਦਨਸਰਿਸਜ ੇਵ ਾਵਲਦੱਲਭਾਯਾ  
ਵ ਾਨਮੇਸ਼ਨ ਦਨ ਪੁਨਰਿਲਕਭਵ ਂਵੀਤਿਨਃਸ਼ੇਸ਼ਰੌ ਸ਼ ਮ | 
ਭੂਯ ੋਭੂਯऽੋਿਪ ਮੋਦਾੰਿਨਪਤਦਿਤਦਯਾਸ਼ੀਤਲ ਂਚੂਤਬਾਣ ੇ 
ਦ ਸ਼ਾਰੇਰੀ ਸ਼ਣਾਨ  ਤਯਮਪਹਰਤਾਦਾਸ਼ੁ ਤਾਪਤਯ ਂਨਃ ||੩੦|| 
 
ਯ ਿਮੰਨ ਧੇਨੁਮੁ ਧਦ ੁਿਤਿਨਚਯਿਤਰ ਕਾਰਿਨਸਨਕਾਨੌ  
ਕਾ ਮੀਰ ਸ਼ੋਦਸ ਕ ਿਪਤਿਮਵ ਰੁਿਚਰਂ ਿਚਤਕ ਂਭਾਿਤ ਨਤਮ |  
ਤ ਿਮੰਨੱੁਲੀਲਿਚੱਲੀਨਟਵਰਤਰੁਣੀਲਾਸ ਰਙਾਯਮਾਣ ੇ 
ਕਾਲਾਰੇਃ ਫਾਲਦੇਸ਼ੇ ਿਵਹਰਤੁ ੜੁਦਯਂ ਵੀਤਿਚਨਾਨਰਂ ਨਃ ||੩੧|| 
 
ਸਾਿਮਨ ਗਙਾਿਮਵਾਙੀਕੁਰੁ ਤਵ ਿਸ਼ਰਸਾ ਮਾਮਪੀਤ ਰਯਨ   
ਧਨ  ਕਨ  ਖਰ ਸ਼ੋਃ ਿਸ਼ਰਿਸ ਵਹਿਤ ਿਕਂਨਸ਼ ਕਾਰੁਣ ਸ਼ਾਲੀ | 
ਇੱਥਂ ਸ਼ ਕ  ਜਨਾਨ  ਜਨਯਦਿਤਘਨਂ ਕੈਿਸ਼ਕ ਂਕਾਲਮੇਘ- 



◌ੱਛਾਯ ਂਭੂਯਾਦੁਦਾਰਂ ਿਤਪੁਰਿਵਜਿਯਨਃ ਸ਼ੇਯਸੇ ਭੂਯਸੇ ਨਃ ||੩੨|| 
 

ਸ਼ੜੁਙਾਰਾਕ ਪਯੋਗ ੈਃ ਿਸ਼ਖਿਰਵਰਸੁਤਾਸ ਸਖੀਹਸਲੂਨਃ  
ਸੂਨਰਾਬੱਧਮਾਲਾਵਿਲਪਿਰਿਵਲਸ ਸੌਰਭਾ ੜੁਸ਼ ੜੁਙਮ |  
ਤੁਙ ਂਮਾਿਣਕ ਕਾਨ ਾ ਪਿਰਹਿਸਤਸੁਰਾਵਾਸਸ਼ੈਲੇਨਸ਼ੜੁਙ ਂ 
ਸ ਘ ਂਨਃ ਸ ਕਟਾਨ  ਿਵਘਟਯਤੁ ਸਦਾ ਕਾ ਕਟੀਕ ਂਿਕਰੀਟਮ ||੩੩|| 
 
ਵਕਾਕਾਰਃ ਕਲ ਕੀ ਜਡਤਨੁਰਹਮਪ ਿਘਸੇਵਾਨੁਭਾਵਾ- 
ਦੱੁਤਂਸਤਂ ਪਯਾਤਃ ਸੁਲਭਤਰ ੜੁਣਾਸ ਿਨਨਸ਼ਨਮੌਲੇਃ | 
ਤ ਸੇਵਨ  ਜਨੌਘਾਃ ਿਸ਼ਵਿਮਿਤ ਿਨਜਯਾऽਵਸਯੈਵ ਬਵਾਣ ਂ 
ਵਨੇ ਦੇਵਸ  ਸ਼ਂਭੋ ਮੁਕੁਟਸੁਘਿਟਤਂ ਮੁ ਧਪੀਯੂਸ਼ਭਾਨੁਮ ||੩੪|| 
 
ਕਾਨ ਾ ਸਂਫੁੱ ਲਮੱਲੀਕੁਸੁਮਧਵਲ਼ਯਾ ਵ ਾਪ  ਿਵਸ਼ਂ ਿਵਰਾਜਨ  
ੜੱੁਤਾਕਾਰੋ ਿਵਤਨਨ ਮੁਹੁਰਿਪ ਚ ਪਰ  ਿਨਰੜੁਿਤਂ ਪਾਦਭਾਜਾਮ |  
ਸਾਨਨਂ ਨਿਨਦੋ ਣਾ ਮਿਣਕਟਕਵਤਾ ਵਾ ਮਮਾਨਃ ਪੁਰਾਰੇਃ  
ਸ਼ੇਤੱਛਤਾਖ ਸ਼ੀਤਦ ੁਿਤਰਪਹਰਤਾਦਸਾਪਦਾ ਨਃ ||੩੫|| 
 

ਿਦਵ ਾਕ ਪੋਜਲਾਨ  ਿਸ਼ਵਿਗਿਰਸੁਤਯੋਃ ਪਾ ਸ਼ਯੋਰਾਿਸ਼ਤਾਨ   
ਰੁਦਾਣੀਸ ਸਖੀਨਾਮਿਤਤਰਲਕਟਾ ਸ਼ਾਞਲੈਰਿਞਤਾਨਾਮ | 
ਉਦੇਲਦਾਹੁਵੱਲੀਿਵਲਸਨਸਮਯ ੇਚਾਮਰਾਨੋਲਨੀਨਾਮੁ ਭੂਤਃ  
ਕ ਕਣਾਲੀਵਲਯਕਲਕਲੋ ਵਾਰਯੇਦਾਪਦੋ ਨਃ ||੩੬|| 
 
ਸਰੌਕਃਸੁਨਰੀਣ  ਸੁਲਿਲਤਵਪੁਸ਼  ਸਾਿਮਸੇਵਾਪਰਾਣ   
ਵਲ ਭੂਸ਼ਾਿਣ ਵਕਾ ਬਜੁਪਿਰਿਵਗਲ ਮੁ ਧਗੀਤਾ ੜੁਤਾਿਨ | 
ਿਨਤ  ਂ ੜੱੁਤਾਨ ੁਪਾਸੇ ਭੁਜਿਵਧੁਿਤਪਦਨ ਾਸਭਾਵਾਵਲੋਕ- 
ਪਤ ੁਦ ਪੀਿਤਮਾਦ ਪਮਥਨਟਨਟੀਦੱਤਸ ਭਾਵਨਾਿਨ ||੩੭|| 
 
ਸਾਨਪਾਪ ਾ ਸਰਾਣ  ਿਕਮਿਪ ਿਵਸ਼ਦਤ  ਵ ਜਯ ਮ ਜੁਵੀਣਾ- 
ਸਾਨਾਵੱਿਛੰਨਤਾਲਕਮਮ ੜੁਤਿਮਵਾਸਾਦ ਮਾਨਂ ਿਸ਼ਵਾਭ ਾਮ |  
ਨਾਨਾਰਾਗਾਿਤ ੜੁਦ  ਂਨਵਰਸਮਧੁਰਸੋਤਜਾਤਾਨੁ ਿਵੱਧਂ  
ਗਾਨਂ ਵੀਣਾਮਹ ਸ਼ੇਃ ਕਲਮਿਤਲਿਲਤਂ ਕ ਣਪੂਰਾਯਤ  ਨਃ ||੩੮|| 
 
ਚੇਤੋ ਜਾਤਪਮੋਦਂ ਸਪਿਦ ਿਵਦਧਤੀ ਪਾਿਣਨ  ਵਾਿਣਨੀਨ   
ਪਾਿਣਦਨਾਗਜਾਗ ਸੁਲਿਲਤਰਿਣਤਸ ਣਤਾਲਾਨੁਕਲੂਾ |  
ਸੀਯਾਰਾਵੇਣ ਪਾਥੋਧਰਰਵਪਟੁਨਾ ਨਾਦਯਨੀ ਮਯੂਰੀ  
ਮਾਯੂਰ  ਮਨਭਾਵ ਂਮਿਣਮੁਰਜਭਵਾ ਮਾ ਜਨਾ ਮਾ ਜਯੇਨਃ ||੩੯|| 
 

ਦੇਵੇਭ  ੋਦਾਨਵੇਭ ਃ ਿਪ ੜੁਮੁਿਨਪਿਰਸ਼ ਿਸੱਧਿਵਦ ਾਧਰੇਭ ਃ  
ਸਾਧ ੇਭ ਸ਼ਾਰਣਭੇ  ੋਮਨੁਜਪਸ਼ੁਪਤੱਜਾਿਤਕੀਟਾਿਦਕੇਭ ਃ | 
ਸ਼ੀਕੈਲਾਸਪਰੂਢਾਸ੍ੜੁਣਿਵਟਿਪਮੁਖਾਸ਼ਾਿਪ ਯੇ ਸਿਨ ਤੇਭ ਃ  
ਸਵਭ  ੋਿਨਿਰਚਾਰਂ ਨਿਤਮੁਪਰਚਯ ੇਸ਼ਰਪਾਦਾਸ਼ਯੇਭ ਃ ||੪੦|| 
 



ਧ ਾਯੰਿਨਤ  ਂਪਭਾਤੇ ਪਿਤਿਦਵਸਿਮਦਂ ਸੋਤਰਤਂ ਪਠਦ ਃ  
ਿਕਂਵਾ ਬਮਸਦੀਯ ਂਸੁਚਿਰਤਮਥਵਾ ਕੀਰਯਾਮਃ ਸਮਾਸਾਤ |  
ਸ ਪੱਜਾਤਂ ਸਮਗਂ ਸਦਿਸ ਬਹੁਮਿਤਂ ਸਰਲੋਕਿਪਯਤਂ  
ਸ ਪਾਪ ਾਯੁਃਸ਼ਤਾਨੇ ਪਦਮਯਿਤ ਪਰਬ ਮਣ ੋਮ ਮਥਾਰੇਃ ||੪੧|| 
 
ਇਿਤ ਸ਼ੀਮ ਪਰਮਹਂਸਪਿਰਵਾਜਕਾਚਾਰ ਸ   

ਸ਼ੀਗੋਿਵਨਭਗਵ ਪੂਜ ਪਾਦਿਸ਼ਸ਼ ਸ   

ਸ਼ੀਮੱਛ ਕਰਾਚਾਰ ਸ  ੜੁਤਮ  
ਿਸ਼ਵਪਾਦਾਿਦਕੇਸ਼ਾਨਵ ਣਨਸੋਤਂ ਸਂਪੂ ਣਮ || 
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