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ਜਯ ਸ਼ ਕਰ ਪਾਰਤੀਪਤੇ

ੜੁਡ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਿਸ਼ਖ ਡਮ ਡਨ |

ਮਦਨਾ ਤਕ ਭਕਵ ਸਲ ਿਪਯਕੈਲਾਸ ਦਯਾਸੁਧ ਬੁਧੇ ||੧||
ਸਦੁਪਾਯਕਥਾਸਪ ਿਡਤੋ

ੜੁਦਯੇ ਦੁਃਖਸ਼ਰੇਣ ਖ ਿਡਤਃ |

ਸ਼ਿਸ਼ਖ ਡਿਸ਼ਖ ਡਮ ਡਨਂ ਸ਼ਰਣਂ ਯਾਿਮ ਸ਼ਰਣ ਮੀਸ਼ਰਮ ||੨||
ਮਹਤਃ ਪਿਰਤਃ ਪਸ ਪਤਸਮਸੋ ਦ ਸ਼ਨਮੇਿਦਨ ਿਭਦੇ |
ਿਦਨਨਾਥ ਇਵ ਸਤੇਜਸਾ

ੜੁਦਯਵ ੋਿਮ ਮਨਾਗੁਦੇਿਹ ਨਃ ||੩||

ਨ ਵਯਂ ਤਵ ਚ ਮਚ ਸ਼ੁਸ਼ਾ ਪਦਵੀਮਪ ੁਪਵੀ ਿਸ਼ਤੁਂ

ਸ਼ਮਾਃ |

ੜੁਪਯਾऽਭਯਦੇਨ ਚ ਸ਼ੁਸ਼ਾ ਸਕਲੇ ਨਸ਼ ਿਵਲੋ ਕਯਾਸ਼ੁ ਨਃ ||੪||
ਤਦਨੁ

ੜੁਿਤਰੇਵ ਪਾਵਨੀ ਸੁਿਤਯੁਕਾ ਨ ਿਹ ਵਕੁਮੀਸ਼ ਸਾ |

ਮਧੁਰਂ ਿਹ ਪਯਃ ਸਭਾਵਤੋ ਨਨੁ ਕੀਦ ਿਸਤਸ਼ ਕਰਾਿਨਤਮ ||੫||
ਸਿਵਸ਼ੋऽਪ

ੜੁਤਾਯਤੇ ਭਵਾੱਛਵਮੁ ਡਾਭਰਣੋऽਿਪ ਪਾਵਨਃ |

ਭਵ ਏਵ ਭਵਾਨਕਃ ਸਤ ਸਮਦਿਸ਼ਿਰਸ਼ਮੋ ਸ਼ਣੋऽਿਪ ਸਨ ||੬||
ਅਿਪ ਸ਼ੂਲਧਰੋ ਿਨਰਾਮਯੋ ਦਢਵੈਰਾਗ ਰਤੋऽਿਪ ਰਾਗਵਾਨ |
ਅਿਪ ਭੈ ਸ਼ ਚਰੋ ਮਹੇਸ਼ਰਸ਼ਿਰਤਂ ਿਚਤਿਮਦਂ ਿਹ ਤੇ ਪਭੋ ||੭||
ਿਵਤਰਤ ਿਭਵਾ ਿਛਤਂ ਦਸ਼ਾ ਪਿਰਦਸ਼ਃ ਿਕਲ ਕ ਪਪਾਦਪਃ |
ੜੁਦਯੇ

ੜੁਤ ਏਵ ਧੀਮਤੇ ਨਮਤੇऽਭੀਸ਼ਫਲਪਦੋ ਭਵਾਨ ||੮||

ਸਹਸੈਵ ਭੁਜਙਪਾਸ਼ਵਾਿਨਿਨ ੜੁ ਣਾਿਤ ਨ ਯਾਵਦਨਕਃ |
ਅਭਯਂ ਕੁਰੁ ਤਾਵਦਾਸ਼ੁ ਮੇ ਗਤਜੀਵਸ

ਪੁਨਃ ਿਕਮੌਸ਼ਧੈਃ ||੯||

ਸਿਵਸ਼ੈਿਰਵ ਭੀਮਪੰ ਨਗੈਿਰਸ਼ਯੈਰੇਿਭਰਲਂ ਪਿਰ ਸ਼ਤਮ |
ਅ ੜੁਤੈਿਰਵ ਸਂਭਮੇਣ ਮਾਮਿਭਿਸ਼ਞਾਸ਼ੁ ਦਯਾਵਲੋ ਕਨਃ ||੧੦||
ਮੁਨਯੋ ਬਹਵੋऽਦ

ਧਨ ਤ ਗਿਮਤਾਃ ਸਾਿਭਮਤਾਰਦ ਿਸ਼ਨਃ |

ਕਰੁਣਾਕਰ ਯੇਨ ਤੇਨ ਮਾਮਵਸੰ ਨਂ ਨਨੁ ਪਸ਼
ਪਣਮਾਮ ਥ ਯਾਿਮ ਚਾਪਰਂ ਸ਼ਰਣਂ ਕਂ

ਚ ਸ਼ੁਸ਼ਾ ||੧੧||

ੜੁਪਣਾਭਯਪਦਮ |

ਿਵਰਹੀਵ ਿਵਭੋ ਿਪਯਾਮਯਂ ਪਿਰਪਸ਼ ਾਿਮ ਭਵ ਮਯਂ ਜਗਤ ||੧੨||

ਬਹਵੋ ਭਵਤਾऽਨੁਕਂਿਪਤਾਃ ਿਕਿਮਤੀਸ਼ਾਨ ਨ ਮਾऽਨੁਕਂਪਸੇ |
ਦਧਤਾ ਿਕਮੁ ਮਨਰਾਚਲਂ ਪਰਮਾਣੁਃ ਕਮਠਨ ਦੁ ਧਰਃ ||੧੩||
ਅਸ਼ੁਿਚਂ ਯਿਦ ਮਾऽਨੁਮਨ ਸੇ ਿਕਿਮਦਂ ਮੂ ਿਧ ਕਪਾਲਦਾਮ ਤੇ |
ਉਤ ਸ਼ਾਠ ਮਸਾਧੁਸਿਙਨਂ ਿਵਸ਼ਲ

ਮਾਿਸ ਨ ਿਕਂ ਿਦਿਜਹ ੜੁਕ ||੧੪||

ਕ ◌ੱਦਸ਼ਂ ਿਵਦਧਾਿਮ ਿਕਂ ਕਰੋਮ ਨੁਿਤਸ਼ਾਿਮ ਕਥਂ ਭਯਾਕੁਲਃ |

ਕ ਨੁ ਿਤਸ਼ਿਸ ਰ ਸ਼ ਰ ਸ਼ ਮਾਮਿਯ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਰਣਾਗਤੋऽ ਿਮ ਤੇ ||੧੫||
ਿਵਲੁਠਾਮ ਵਨੌ ਿਕਮਾਕੁਲਃ ਿਕਮੁਰੋ ਹ ਿਮ ਿਸ਼ਰ ਿਛਨ ਿਮ ਵਾ |
ਿਕਮੁ ਰੋਿਦਿਮ ਰਾਰਟੀਿਮ ਿਕਂ

ੜੁਪਣਂ ਮ ਨ ਯਦੀ ਸ਼ਸੇ ਪਭੋ ||੧੬||

ਿਸ਼ਵ ਸਰਗ ਸ਼ਰ ਸ਼ ਮਦਂ ਪਣਤੋ ਦੇਵ ਦਯ ਕੁਰੁਸ਼ ਮੇ |

ਨਮ ਈਸ਼ਰ ਨਾਥ ਿਦ ਪਤੇ ਪੁਨਰੇਵੇਸ਼ ਨਮੋ ਨਮੋऽਸੁ ਤੇ ||੧੭||
ਸ਼ਰਣਂ ਤਰੁਣੇਨੁਸ਼ੇਖਰਃ ਸ਼ਰਣਂ ਮੇ ਿਗਿਰਰਾਜਕਨ ਕਾ |
ਸ਼ਰਣਂ ਪੁਨਰੇਵ ਤਾਵੁਭੌ ਸ਼ਰਣਂ ਨਾਨ ਦੁਪੈਿਮ ਦੈਵਤਮ ||੧੮||
ਉਪਮਨ ੁ ੜੁਤਂ ਸਵੋ ਤਮਂ ਜਪਤਃ ਸ਼ਂਭੁਸਮੀਪਵਿਰਨਃ |
ਅਿਭਵਾ ਿਛਤਭਾਗ ਸ ਪਦਃ ਪਰਮਾਯੁਃ ਪਦਦਾਿਤ ਸ਼ ਕਰਃ ||੧੯||
ਉਪਮਨ ੁ ੜੁਤਂ ਸਵੋ ਤਮਂ ਪਜਪੇਦ ਸੁ ਿਸ਼ਵਸ
ਿਸ਼ਵਲੋ ਕਮਵਾਪ

ਸੰ ਿਨਧੌ |

ਸੋऽਿਚਰਾ ਸਹ ਤੇਨਵ ਿਸ਼ਵੇਨ ਮੋਦਤੇ ||੨੦||

ਇਤ ੁਪਮਨ ੁ ੜੁਤਂ ਿਸ਼ਵਸੋਤਂ ਸਂਪੂ ਣਮ ||
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