
ਅਥ ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਾਣਿ 
 
ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੁਭ੍ਯ ੋਨਮਃ 
 
ਹਣਰਃ ਓਮ 
 
ਅਥ ਪ੍ਰਥਮੋਧ੍ਯਾਯਃ 
 
ਵਂਦੇ੍ ਵਂਦ੍ਯਂ ਸ੍ਦ੍ਾਨਂਦਂ੍ ਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਣਨਰਂਜਨਂ |  
ਇਂਣਦ੍ਰਾਪ੍ਣਤ੍ਮਾਦ੍ਯਾਣਦ੍ ਵਰਦੇ੍ਸ਼ ਵਰਪ੍ਰਦਂ੍ || ੧ || 
 
ਨਮਾਣਮ ਣਨਣਿਲਾਧ੍ੀਸ਼ ਣਿਰੀਟਾਘ੍ੜੁਸ਼ਟਪ੍ੀਟਵਤ੍ | 
ਹੜੁੁੱਤ੍ਮਃ ਸ਼ਮਨੇऽਿਾਰ੍ਭ੍ਂ ਸ਼ਰੀਪ੍ਤੇ੍ਃ ਪ੍ਾਦ੍ਪਂ੍ਿਜ ਂ|| ੨ ||  
 
ਜਾਂਬੂਨਦ੍ਰਾਂਬਰਾਧ੍ਾਰਂ ਣਨਤ੍ਬਂਂ ਣ ਂਤ੍ਯਮੀਣਸ਼ਤੁ੍ਃ | 
ਸ੍ਵਰਣਮਂਜੀਰਸ੍ਂਵੀਤ੍ ਂਆਰੂਡ ਂਜਗਦਂ੍ਬਯਾ || ੩ || 
 
ਉਦ੍ਰ ਂਣ ਂਤ੍ਯ ਂਈਸ਼ਸ੍ਯ ਤ੍ਨੁਤ੍ਵ ੇऽਣਪ੍ ਅਣਿਲਂਬਰਂ | 
ਵਣਲਤ੍ਰਯਾਂਣਿਤ੍ਂ ਣਨਤ੍ਯਂ ਆਰੂਡ ਂਣਸ਼ਰਯੈਿਯਾ || ੪ || 
 
ਸ੍ਮਰਿੀਯਮੁਰੋ ਣਵਸ਼ਣੋਃ ਇਂਣਦ੍ਰਾਵਾਸ੍ਮੁੁੱਤ੍ਮੈਃ (ਵਾਸ੍ਮੁੁੱਤ੍ਮ)ਂ | 



ਅਨਂਤ੍ ਂਅਂਤ੍ਵਣਦ੍ਵ ਭ੍ੁਜਯੋਰਂਤ੍ਰਂਗਤਂ੍ || ੫ || 
 
ਸ਼ਂਿ ਕ੍ਰਗਦ੍ਾਪ੍ਦ੍ਮਧ੍ਰਾਣਸ਼ਚਂਤ੍ਯਾ ਹਰੇਰ੍ਭ੍ੁਜਾਃ | 
ਪ੍ੀਨਵੜੁੁੱਤ੍ਾ ਜਗਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਿੇਵਲੋਦ੍ਯੋਣਗਨੋऽਣਨਸ਼ਂ || ੬ || 
 
ਸ੍ਂਤ੍ਤਂ੍ ਣ ਂਤ੍ਯੇਤ੍ਕ ਂਟਂ ਭ੍ਾਸ੍ਵਤ੍ਕ ੌਸ੍ੁਭ੍ਭ੍ਾਸ੍ਿਂ | 
ਵੈਿੁਂਠਸ੍ਯਾਣਿਲਾ ਵੇਦ੍ਾ ਉਦ੍ਗੀਰਯਂਤੇ੍ऽਣਨਸ਼ ਂਯਤ੍ਃ || ੭ || 
 
ਸ੍ਮਰੇਤ੍ ਯਾਣਮਨੀਨਾਥ ਸ੍ਹਸ੍ਰਾਣਮਤ੍ਿਾਂਣਤ੍ਮਤ੍ | 
ਭ੍ਵਤ੍ਾਪ੍ਾਪ੍ਨੋਦ੍ੀਡਯਂ ਸ਼ਰੀਪ੍ਤੇ੍ਃ ਮੁਿਪ੍ਂਿਜਂ || ੮ || 
 
ਪੂ੍ਰਣਾਨਨਯ ਸ੍ੁਿੋਦ੍ਭ੍ਾਣਸ੍ਂ ਅਂਦ੍ਸ੍ਣਮਤ੍ਮਧ੍ੀਣਸ਼ਤੁ੍ਃ | 
ਗੋਣਵਂਦ੍ਸ੍ਯ ਸ੍ਦ੍ਾ ਣ ਂਤ੍ਯਂ ਣਨਤ੍ਯਾਨਂਦ੍ਪ੍ਦ੍ਪ੍ਰਦਂ੍ || ੯ || 
 
ਸ੍ਮਰਾਣਮ ਭ੍ਵਸ੍ਂਤ੍ਾਪ੍ ਹਾਣਨਦ੍ਾਮ੍ੜੁਤ੍ਸ੍ਾਗਰਂ | 
ਪੂ੍ਰਣਾਨਂਦ੍ਸ੍ਯ ਰਾਮਸ੍ਯ ਸ੍ਾਨੁਰਾਗਾਵਲੋਿਨਂ || ੧੦ || 
 
ਧ੍ਯਾਯੇਦ੍ਜਸ੍ਰਮੀਸ਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਦ੍ਮਜਾਣਦ੍ਪ੍ਰਤ੍ੀਕ੍ਣਸ਼ਤਂ੍ | 
ਭ੍ੂਭ੍ਂਗਂ ਪ੍ਾਰਮੇਸ਼ਟਯਾਣਦ੍ ਪ੍ਦ੍ਦ੍ਾਣਯ ਣਵਮੁਣਿਤਦ੍ਂ || ੧੧ || 
 
ਸ੍ਂਤ੍ਤਂ੍ ਣ ਂਤ੍ਯੇऽਨਂਤਂ੍ ਅਂਤ੍ਿਾਲੇ ਣਵਸ਼ੇਸ਼ਤ੍ਃ | 



ਨੈਵੋਦ੍ਾਪੁ੍ਃ ਗ੍ੜੁਿਂਤੋ੍ऽਨਂਤਂ੍ ਯਦ੍ੁਿਾਨਾਂ ਅਜਾਦ੍ਯਃ || ੧੨ || 
 
ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਥਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣ ਂ  
 
 
 
ਅਥ ਣਦ੍ਵਤ੍ੀਯਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ 
 
ਸ੍ਵਜਨੋਦ੍ਣਧ੍ਸ੍ਂਵੁਣਧ੍ਿ ਪੂ੍ਰਣ ਂਦ੍ਰ ੋ ਗੁਿਾਰਣਵਃ | 
ਅਮਂਦ੍ਾਨਂਦ੍ ਸ੍ਾਂਦ੍ਰ ੋ ਨਃ ਸ੍ਦ੍ਾਵਯਾਣਦ੍ਣਂਦ੍ਰਾਪ੍ਣਤ੍ਃ || ੧ || 
 
ਰਮਾ ਿੋਰੀਣਵਧ੍ਵੇ ਦ੍ੁਸ਼ਟ ਦ੍ਰ੍ਪੋ੍ਦ੍ਵਹਨਯੇ | 
ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਾਂਥਜਨਗੇਹਾਯ ਨਮ ੋਨਾਰਾਯਿਾਯ ਤੇ੍ || ੨ || 
 
ਣ ਦ੍ਣ ਦ੍ਭ੍ਦੇ੍ਮਣਿਲਂ ਣਵਧ੍ਾਯਾਧ੍ਾਯ ਭ੍ੁਂਜਤੇ੍ | 
ਅਵਯਾਕ੍ੜੁਤ੍ਗ੍ੜੁਹਸ੍ਥਾਯ ਰਮਾਪ੍ਰਿਣਯਨੇ ਨਮਃ || ੩ || 
 
ਅਮਂਦ੍ਗੁਿਸ੍ਾਰੋऽਣਪ੍ ਮਂਦ੍ਹਾਸ੍ੇਨ ਵੀਕ੍ਣਸ਼ਤ੍ਃ | 
ਣਨਤ੍ਯ ਣਮਂਣਦ੍ਰਯਾऽਨਂਦ੍ਸ੍ਾਂਦ੍ਰ ੋ ਯੋ ਨ੍ੴਇ ਤਂ੍ ਹਣਰਮ || ੪ || 
 



ਵਸ਼ੀ ਵਸ਼ੋ ਨ  ਿਸ੍ਯਾਣਪ੍ ਯੋऽਣਜਤੋ੍ ਣਵਣਜਤ੍ਾਣਿਲਃ | 
ਸ੍ਰਵਿਰਤਾ ਨ ਣਕ੍ਰਯਤੇ੍ ਤਂ੍ ਨਮਾਣਮ ਰਮਾਪ੍ਣਤ੍ਮ || ੫ || 
 
ਅਗੁਿਾਯ ਗੁਿੋਦ੍ਰ ੇਿ ਸ੍ਵਰੂਪ੍ਾਯਾਣਦ੍ ਿਾਣਰਿੇ | 
ਣਵਦ੍ਾਣਰਤ੍ਾਣਰਸ੍ਂਘਾਯ ਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਾਯ ਤੇ੍ ਨਮਃ || ੬ || 
 
ਆਣਦ੍ਦੇ੍ਵਾਯ ਦੇ੍ਵਾਨਾਂ ਪ੍ਤ੍ਯੇ ਸ੍ਾਣਦ੍ਤ੍ਾਰਯੇ | 
ਅਨਾਦ੍ਯਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ਪ੍ਾਰਾਵਰਾਸ਼ਰਯ || ੭ || 
 
ਅਜਾਯ ਜਨਣਯਤ੍ਰ ੇਸ੍ਯ ਣਵਣਜਤ੍ਾਣਿਲਦ੍ਾਨਵ | 
ਅਜਾਣਦ੍ ਪੂ੍ਜਯਪ੍ਾਦ੍ਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜ || ੮ || 
 
ਇਂਣਦ੍ਰਾਮਂਦ੍ਸ੍ਾਂਦ੍ਰ ਾਗਯ ਿਟਾਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰੇਕ੍ਣਸ਼ਤ੍ਾਤ੍ਮਨੇ | 
ਅਸ੍ਮ ਣਦ੍ਸ਼ਟੈਿ ਿਾਰਯਾਯ ਪੂ੍ਰਣਾਯ ਹਰਯੇ ਨਮਃ || ੯ || 
 
ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ ਣਦ੍ਵਤ੍ੀਯਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣ ਂ  
 
 
 
ਅਥ ਤ੍ੜੁਤ੍ੀਯਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ 



 
ਿੁਰੁ ਭ੍ੁਂਕ ਸ਼ਵ   ਿਰ੍ਮ ਣਨਜਂ ਣਨਯਤਂ੍ ਹਣਰਪ੍ਾਦ੍ ਣਵਨਮਰਣਧ੍ਯਾ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਮ | 
ਹਣਰਰੇਵ ਪ੍ਰੋ ਹਣਰਰੇਵ ਗੁਰੁਰਹ ਣਰਰੇਵ ਜਗਤ੍ਣਪ੍ਤ੍ੜੁਮਾਤ੍ੜੁਗਣਤ੍ਃ || ੧ || 
 
ਨ ਤ੍ਤੋ੍ऽਸ੍ਤਯਪ੍ਰਂ ਜਗਤ੍ੀਡਯਤ੍ਮਂ ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਪ੍ਰਤ੍ਃ ਪੁ੍ਰੁਸ਼ੋੁੱਤ੍ਮਤ੍ਃ | 
ਤ੍ਦ੍ਲਂ ਬਹਲੋੁਿਣਵਣ ਂਤ੍ਨਯਾ ਪ੍ਰਵਿਂ ਿੁਰੁ ਮਾਨਸ੍ਮੀਸ਼ਪ੍ਦੇ੍ || ੨ || 
 
ਯਤ੍ਤੋ੍ऽਣਪ੍ ਹਰੇਃ ਪ੍ਦ੍ ਸ੍ਂਸ੍ਮਰਿੇ ਸ੍ਿਲ ਂਹਯਘਮਾਸ਼ੁ ਲਯ ਂਵਰਜਣਤ੍ | 
ਸ੍ਮਰਤ੍ਸ੍ ੁਣਵਮੁਣਿਤ ਪ੍ਦਂ੍ ਪ੍ਰਮਃ ਸ੍ਪੁ੍ਟਮੇਸ਼ਯਣਤ੍ ਤ੍ਣਤ੍ਕਮਪ੍ਾਣਕ੍ਰਯਤੇ੍ || ੩ || 
 
ਸ਼ੁਿੁਤ੍ਾਮਲਸ੍ਤ੍ਯਵ ਃ ਪ੍ਰਮਂ ਸ਼ਪ੍ਥੇਣਰਤ੍ਮੁੁੱਣ ਰਤ੍ ਬਾਹ ੁਯੁਗਮ | 
ਨ ਹਰੇਃ ਪ੍ਰਮੋ ਨ ਹਰੇਃ ਸ੍ਦ੍ੜੁਸ਼ਃ ਪ੍ਰਮਃ ਸ੍ ਤ੍ੁ ਸ੍ਰਵ ਣ ਦ੍ਾਤ੍ਮਗਿਾਤ੍ || ੪ || 
 
ਯਣਦ੍ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋ ਨ ਭ੍ਵੇਤ੍ਸ੍ (ਤ੍) ਹਣਰਃ ਿਥਮਸ੍ਯ ਵਸ਼ੇ ਜਗਦੇ੍ਤ੍ਦ੍ਭ੍ੂਤ੍ | 
ਯਣਦ੍ ਨਾਮ ਨ ਤ੍ਸ੍ਯ ਵਸ਼ੇ ਸ੍ਿਲਂ ਿਥਮੇਵ ਤ੍ੁ ਣਨਤ੍ਯਸ੍ੁਿ ਂਨ ਭ੍ਵੇਤ੍ || ੫ || 
 
ਨ   ਿਰ੍ਮਣਵਮਾਮਲਿਾਲਗੁਿ ਪ੍ਰਭ੍ੜੁਤ੍ੀਸ਼ਮਣ ੁੱਤ੍ਨੁਤ੍ੁੱਣਧ੍ਯਤ੍ਃ | 
ਣ ਦ੍ਣ ੁੱਤ੍ਨੁਸ੍ਰਵਮਸ੍ੌ ਤ੍ੁ ਹਣਰਰਯਮਯੇਣਦ੍ਣਤ੍ ਵੈਣਦ੍ਿਮਣਸ੍ਤਵ ਃ || ੬ || 
 
ਵਯਵਹਾਰਣਭ੍ਦ੍ਾਣਪ੍ ਗੁਰੋਰਜਗਤ੍ਾਂ ਨ ਤ੍ੁ ਣ ੁੱਤ੍ਗਤ੍ਾ ਸ੍ ਣਹ  ੋਦ੍ਯ ਪ੍ਰਮ | 
ਬਹਵਃ ਪੁ੍ਰੁਸ਼ਾਃ ਪੁ੍ਰੁਸ਼ਪ੍ਰਵਰੋ ਹਣਰਣਰਤ੍ਯਵਦ੍ਤ੍ਸ੍ਵਯ ਮੇਵ ਹਣਰਃ || ੭ || 



 
 ਤ੍ੁਰਾਨਨਪੂ੍ਰਵ ਣਵਮੁਿਤਗਿਾ ਹਣਰਮੇਤ੍ਯਤ੍ੁ ਪੂ੍ਰਵ ਦੇ੍ਵ ਸ੍ਦ੍ਾ | 
ਣਨਯਤੋ੍ੁੱਛ ਣਵਨੀ ਤ੍ਯੈਵ ਣਨਜਾਂ ਣਸ੍ਥਣਤ੍ਮਾਪੁ੍ਣਰਣਤ੍ ਸ੍ਮਪ੍ਰ ਂਵ ਨਮ || ੮ || 
 
ਆਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਸ੍ੰਨਾਮਨਾ ਪੂ੍ਰਣਪ੍ਰਜ੍ਞਾਣਭ੍ਦ੍ਾਯੁਜਾ | 
ਕ੍ੜੁਤਂ੍ ਹਰਯਸ਼ਟਿ ਂਭ੍ਿਤਯਾਪ੍ਠਤ੍ਃ ਪ੍ੜੀਯਤੇ੍ ਹਣਰਃ || ੯ || 
 
ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ ਤ੍ੜੁਤ੍ੀਯਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣ ਂ  
 
 
 
ਅਥ  ਤ੍ੁਰਥਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ 
 
ਣਨਜਪੂ੍ਰਣ ਸ੍ੁਿਾਣਮਤ੍ਬੋਧ੍ਤ੍ਨੁਃ ਪ੍ਰਸ਼ਣਿਤਰਨਂਤ੍ ਗੁਿਃ ਪ੍ਰਮਃ | 
ਅਜਰਾਮਰਿਃ ਸ੍ਿਲਾਣਰਤਹਰਃ ਿਮਲਾਪ੍ਣਤ੍ ਰੀਡਯਤ੍ਮੋऽਵਤ੍ੁਃ ਨਃ || ੧ || 
 
ਯਦ੍ਸ੍ੁਣਪ੍ਤਗਤੋ੍ ਣਪ੍ ਹਣਰਃ ਸ੍ੁਿਵਾਨ ਸ੍ੁਿਰਣੂਪ੍ਿ ਮਾਹਰੁਤੋ੍ ਣਨਗਮਾਃ | 
ਸ੍ਵ (ਸ੍ੁ) ਮਣਤ੍ਪ੍ਰਭ੍ਵਂ ਜਗਦ੍ਸ੍ਯ ਯਤ੍ਃਪ੍ਰਭ੍ਧੋ੍ਤ੍ਨੁਂ  ਤ੍ਤ੍ਃਿਪ੍ਣਤ੍ਮ || ੨ || 
 
ਬਹਣੁ ਤ੍ਰਜਗਦ੍ਬਹਧੁ੍ਾਰਿਰਿਾਤ੍ਪ੍ਰ ਸ਼ਣਿਤਰਨਂਤ੍ਗੁਿਃ ਪ੍ਰਮਃ | 



ਸ੍ੁਿਰੂਪ੍ਮਮੁਸ਼ਯ ਪ੍ਦਂ੍ ਪ੍ਰਮਂ  ਸ੍ਮਰਤ੍ਸ੍ੁ ਭ੍ਣਵਸ਼ਯਣਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਮ || ੩ || 
 
ਸ੍ਮਰਿੇ ਣਹ ਪ੍ਰੇਣਸ਼ਤੁ੍ਰਸ੍ਯ ਣਵਭ੍ਰੋ੍ਮਣਲਨਾਣਨ ਮਨਾਂਣਸ੍ ਿੁਤ੍ਃ ਿਰਿਮ | 
ਣਵਮਲਂ ਣਹ ਪ੍ਦਂ੍ ਪ੍ਰਮਂ ਸ੍ਵਰਤ੍ਂ ਤ੍ਰੁਿਾਰਕ  ਸ੍ਵਰਣਮਜਸ੍ਯ ਹਰੇਃ || ੪ || 
 
ਣਵਮਲੈਃ ਸ਼੍ੜੁਣਤ੍ਸ਼ਾਿਣਨਸ਼ਾਤ੍ਤ੍ਮੈਃ ਸ੍ੁਮਨੋऽਣਸ੍ਣਭ੍ਰਾਸ਼ੁ ਣਨਹਤ੍ਯ ਦ੍ੜੁਡਮ | 
ਬਣਲਨ ਂਣਨਜਵੈਣਰਿਮਾਤ੍ਮ ਤ੍ਮੋਣਭ੍ਦ੍ਮੀਸ਼ਮਨਂਤ੍ ਮੁਪ੍ਾਸ੍ਵ ਹਣਰਮ || ੫ || 
 
ਸ੍ ਣਹ ਣਵਸ਼ਵਸ੍ੜੁਜੋ ਣਵਭ੍ੁਸ਼ਂਭ੍ੁ ਪੁ੍ਰਂਦ੍ਸ੍ੂਰਯਮੁਿਾਨ ਪ੍ਰਾਨਮਰਾਨ | 
ਸ੍ੜੁਜਤ੍ੀਡਯ ਤ੍ਮੋऽਵਣਤ੍ ਹਂਣਤ੍ ਣਨਜਂ ਪ੍ਦ੍ਮਾਪ੍ਯਣਤ੍ ਪ੍ਰਿਤ੍ਾਨ ਸ੍ਵਣਧ੍ਯਾ || ੬ || 
 
ਪ੍ਰਮੋऽਣਪ੍ ਰਮੇਣਸ਼ਤ੍ੁਰਸ੍ਯ ਸ੍ਮੋ ਨ ਣਹ ਿਣਸ਼ਚਦ੍ਭ੍ੂੰਨ ਭ੍ਣਵਸ਼ਯਣਤ੍   | 
ਿਵਣ ਦ੍ਦ੍ਯਤ੍ਨੋऽਣਪ੍ ਨ ਪੂ੍ਰਣ ਸ੍ਦ੍ਾ ਗਿੀਤੇ੍ਡਯ ਗੁਿਾਨੁਭ੍ਵੈਿਤ੍ਨੋਃ || ੭ || 
 
ਇਣਤ੍ ਦੇ੍ਵਤ੍ਰਸ੍ਯ ਹਰੇਃ ਸ੍ਤਵਨਂ ਕ੍ੜੁਤ੍ਵਾਨ ਮੁਣਨਰੁੁੱਤ੍ਮਮਾਦ੍ਰਤ੍ਃ | 
ਸ੍ੁਿਤ੍ੀਰਥ ਪ੍ਦ੍ਾਣਭ੍ਣਹਤ੍ਃ ਪ੍ਠਤ੍ਸ੍ਤਣਦ੍ਦਂ੍ਦ੍ ਭ੍ਵਣਤ੍ ਧ੍ੜੁਵਮੁੁੱ  ਸ੍ੁਿਮ || ੮ || 
 
ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ  ਥੁਰਥਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣ ਂ  
 
 



 
ਅਥ ਪ੍ਂ ਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ 
 
ਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਾਪ੍ਣਰਮੇਯ ਸ੍ੁਧ੍ਾਮਨ ਸ਼ੁੁੱਧ੍ ਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਸ੍ੁਂਦ੍ਰੀਿਾਂਤ੍ | 
ਧ੍ਰਾਧ੍ਰਧ੍ਾਰ(ਣਰ)ਿ ਵੇਦ੍ੁਰਧ੍ਰਤਃ ਸ੍ੌਧ੍ੜੁਣਤ੍ਦ੍ੀਣਧ੍ਣਤ੍ ਵੇਧ੍ੜੁਣਵਧ੍ਾਤ੍ਃ || ੧ ||  
 
ਅਣਧ੍ਿਬਂਧ੍ਂ ਰਂਧ੍ਯ ਬੋਧ੍ਾ(ਧ੍)ਣ ਹ ਂਣਦ੍ ਣਪ੍(ਣਵ)ਧ੍ਾਨਂ ਬਂਧੁ੍ਰਮੁੱਧ੍ਾ | 
ਿੇਸ਼ਵ ਿੇਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸ੍ਿ ਵਂਦੇ੍ ਪ੍ਾਸ਼ਧ੍ਰਾਣਰਚ ( ਯੁ) ਤ੍ ਸ਼ੂਰਵਰੇਸ਼ || ੨ || 
 
ਨਾਰਾਯਿਾਮਲਿਾਰਿ ਵਂਦੇ੍ ਿਾਰਿ ਿਾਰਿ ਪੂ੍ਰਣ ਵਰੇਿਯ | 
ਮਾਧ੍ਵ ਮਾਧ੍ਵ ਸ੍ਾਧ੍ਿ ਵਂਦੇ੍ ਬਾਧ੍ਿ ਬੋਧ੍ਿ ਸ਼ੁੁੱਧ੍ ਸ੍ਮਾਧ੍ ੇ|| ੩ || 
 
ਗੋਣਵਂਦ੍ ਗੋਣਵਂਦ੍ ਪੁ੍ਰਦਂ੍ਰ ਵਂਦੇ੍ ਸ੍ਕਂਦ੍ਸ੍ੁ(ਸ੍)ਨਂਦ੍ਨਵਂਣਦ੍ਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ | 
ਣਵਸ਼ਣੋਸ੍ੜੁਣਜਸ਼ਣੋ ਗਰਣਸ੍ਸ਼ਣੋ ਣਵਵਂਦੇ੍ ਕ੍ੜੁਸ਼ਣ ਸ੍ੁਦ੍ੁਸ਼ਣ ਵਣਧ੍ਸ਼ਣੋ ਸ੍ੁਧ੍ੜੁਸ਼ਣੋ || ੪ || 
 
ਮਧੁ੍ਸ੍ੂਦ੍ਨ ਦ੍ਾਨਵ ਸ੍ਾਦ੍ਨਵਂਦੇ੍ ਦੈ੍ਵਤ੍ਮੋਣਦ੍ਤ੍ (ਦ੍ਨ) ਵੇਣਦ੍ਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ | 
ਣਤ੍ਰ ਣਵਕ੍ਰਮ ਣਨਸ਼ਕਰਮ ਣਵਕ੍ਰਮ ਵਂਦੇ੍ ਸ੍ੁਕ੍ਰਮ ਸ੍ਂਕ੍ਰਮਹੁਂਕ੍ੜੁਤ੍ਵਿਤਰ || ੫ || 
 
ਵਾਮਨ ਵਾਮਨ ਭ੍ਾਮਨ ਵਂਦੇ੍ ਸ੍ਾਮਨ ਸ੍ੀਮਨ ਸ੍ਾਮਨ ਸ੍ਾਨੋ | 
ਸ਼ਰੀਧ੍ਰ ਸ਼ਰੀਧ੍ਰ ਸ਼ਂਧ੍ਰ ਵਂਦੇ੍ ਭ੍ੂਧ੍ਰ ਵਾਰਧਰ ਿਂਦ੍ਰਧ੍ਾਣਰਨ || ੬ || 
 



ਹੜੁਣਸ਼ਿੇਸ਼ ਸ੍ੁਿੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਣਵਵਂਦੇ੍ ਸ਼ਰਿੇਸ਼ ਿਲੇਸ਼ ਬਲੇਸ਼ ਸ੍ੁਿੇਸ਼ | 
ਪ੍ਦ੍ਮਨਾਭ੍ ਸ਼ੁਭ੍ਦੋ੍ਭ੍ਵ ਵਂਦੇ੍ ਸ੍ਂਭ੍ੜੁਤ੍ ਲੋਿਭ੍ਰਾਭ੍ਰ ਭ੍ੂਰੇ || ੭ || 
 
ਦ੍ਾਮੋਦ੍ਰ ਦ੍ੂਰਤ੍ਰਾਂਤ੍ਰ ਵਂਦੇ੍ਦ੍ਾਣਰਤ੍ਪ੍ਾਰਗਪ੍ਾਰ ਪ੍ਰਸ੍ਮਾਤ੍ || ੮ || 
 
ਆਨਂਦ੍ ਸ੍ੁਤ੍ੀਰਥ ਮੁਨੀਂਦ੍ਰਕ੍ੜੁਤ੍ਾ ਹਣਰਗੀਣਤ੍ਣਰਯ ਂਪ੍ਰਮਾਦ੍ਰਤ੍ਃ | 
ਪ੍ਰਲੋਿ ਣਵਲੋਿਨ ਸ੍ੂਰਯਣਨਭ੍ਾ ਹਣਰਭ੍ਣਿਤ ਣਵਵਰਧਨ ਸ਼ੌਂਡਤ੍ਮਾ || ੯ || 
 
ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ ਪ੍ਂ ਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣ ਂ  
 
 
 
ਅਥ ਸ਼ਸ਼ਟਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ 
 
ਦੇ੍ਵਣਿਨਂਦ੍ਨ ਨਂਦ੍ਿੁਮਾਰ ਵੜੁਂਦ੍ਾਵਨਾਂ ਨ ਗੋਿੁਲ  ਂਦ੍ਰ  | 
ਿਂਦ੍ਫਲਾਸ਼ਨ ਸ੍ੁਂਦ੍ਰਰੂਪ੍ ਨਂਣਦ੍ਤ੍ ਗੋਿੁਲ ਵਂਣਦ੍ਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ || ੧ || 
 
ਇਂਦ੍ਰਸ੍ੁਤ੍ਾਵਿਨਂਦ੍ਨ ਹਸ੍ਤ  ਂਦ੍ਨ ਣਰਚਤ੍ ਸ੍ੁਂਦ੍ਣਰਨਾਥ | 
ਇਂਦ੍ੀਵਰੋਦ੍ਰ ਦ੍ਲਨਯਨ ਮਂਦ੍ਰਧ੍ਾਣਰਨ ਗੋਣਵਂਦ੍ ਵਂਦੇ੍ || ੨ || 
 



 ਂਦ੍ਰਸ਼ਤ੍ਾਨਨ ਿੁਂਦ੍ਸ੍ੁਹਾਸ੍ ਨਂਣਦ੍ਤ੍ਦੈ੍ਵਤ੍ਾਨਂਦ੍ ਸ੍ੁਪੂ੍ਰਣ | 
ਮਤ੍ਸ੍ਯਿਰੂਪ੍ਲਯੋਦ੍ ਣਵਹਾਣਰਨ ਵੇਦ੍ਣਵਨੇਤ੍ੜੁ  ਤ੍ੁਰ੍ਮੁਿ ਵਂਦ੍ਯ || ੩ || 
 
ਿੂਰ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪ੍ਿ ਮਂਦ੍ਰਧ੍ਾਣਰਨ ਲੋਿਣਵਧ੍ਾਰਿ ਦੇ੍ਵਵਰੇਿਯ | 
ਸ੍ੂਿਰਰੂਪ੍ਿ ਦ੍ਾਨਵਸ਼ਤ੍ਰ ੋ ਭ੍ੂਣਮਣਵਧ੍ਾਰਿ ਯਜ੍ਞਵਰਾਂਗ || ੪ || 
 
ਦੇ੍ਵ ਨ੍ੜੁਣਸ੍ਂਹ ਣਹਰਿਯਿਸ਼ਤ੍ਰ ੋ ਸ੍ਰਵਭ੍ਯਾਂਤ੍ਿ ਦੈ੍ਵਤ੍ਬਂਧ੍ੋ | 
ਵਾਮਨ ਵਾਮਨ ਮਾਿਵਵੇਸ਼ ਦੈ੍ਤ੍ਯਵਰਾ(ਿੁਲਾਂ)ਂਂਤ੍ਿ ਿਾਰਿ ਰੂਪ੍ (ਭ੍ੂਤ੍) || 
੫ || 
 
ਰਾਮ ਭ੍ੜੁਗੂਦ੍ਵਹ ਸ੍ੂਣਰਜਤ੍ਦ੍ੀਪ੍ਤੇ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿੁਲਾਂਤ੍ਿ ਸ਼ਂਭ੍ੁਵਰੇਿਯ | 
ਰਾਘਵ ਰਾਘਵ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ ਸ਼ਤ੍ਰ ੋ ਮਾਰੁਣਤ੍ ਵੁੱਲਭ੍ ਜਾਨਿੀ ਿਾਂਤ੍ || ੬ || 
 
ਦੇ੍ਵਣਿ ਨਂਦ੍ਨ ਸ੍ੁਂਦ੍ਰਰੂਪ੍ ਰੁਕ੍ਣਮਣਿ (ਿੀ) ਵੁੱਲਭ੍ ਪ੍ਾਂਡਵ ਬਂਧ੍ੋ | 
ਦੈ੍ਤ੍ਯ ਣਵਮੋਹਿ ਣਨਤ੍ਯ ਸ੍ਿਾਦੇ੍ ਦੇ੍ਵਸ੍ੁ (ਣਵ) ਬੋਧ੍ਿ ਬੁੁੱਧ੍ ਸ੍ਵਰੂਪ੍ || ੭ || 
 
ਦ੍ੁਸ਼ਟ ਿੁਲਾਂਤ੍ਿ ਿਣਲਕ ਸ੍ਵਰੂਪ੍ ਧ੍ਰ੍ਮ ਣਵਵੜਧਨ ਮੂਲਯੁਗਾਦੇ੍ | 
ਨਾਰਾਯਿਾਮਲਿਾਰਿ ਮੂਰਤ ੇਪੂ੍ਰਣ ਗੁਿਾਰਣਵ ਣਨਤ੍ਯ ਸ੍ੁਬੋਧ੍ || ੮ || 
 
ਸ੍ੁਿ(ਆਨਂਦ੍)ਤ੍ੀਰਥ ਮੁਨੀਂਦ੍ਰ  ਕ੍ੜੁਪ੍ਾ ਹਣਰਗਾਥਾ ਪ੍ਾਪ੍ਹਰਾਸ਼ੁਭ੍ਣਨਤ੍ਯ ਸ੍ੁਿਾਰਥ 
 



ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ ਸ਼ਸ਼ਟਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣਂ  
 
 
 
ਅਥ ਸ੍ਪ੍ਤਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ 
 
ਣਵਸ਼ਵਣਸ੍ਥਣਤ੍ ਪ੍ਰਲ਼ਯ ਸ੍ਰਗਮਹਾਣਵਭ੍ੂਣਤ੍ ਵੜੁੁੱਣਤ੍ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਣਨਯ ਮਾਵੜੁਣਤ੍ 
ਬਂਧ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਃ | 
ਯਸ੍ਯਾ ਅਪ੍ਾਂਗਲਵਮਾਤ੍ਰਤ੍ ਊਣਰਜਤ੍ਾ ਸ੍ਾ ਸ਼ਰੀਃ ਯਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ ਬਲਵਤ੍ਯਣਜਤਂ੍ 
ਨਮਾਣਮ || ੧ || 
 
ਬਰਹਮੇਸ਼ਸ਼ਕ੍ਰਰਣਵਧ੍ੜ੍ਮਸ਼ਸ਼ਾਂਿ ਪੂ੍ਰਵਗੀਰਵ ਾਿ ਸ੍ਂਤ੍ਣਤ੍ਣਰਯਂ ਯਦ੍ਪ੍ਾਂਗਲੇਸ਼ਂ | 
ਆਣਸ਼ਰਤ੍ਯ ਣਵਸ਼ਵਣਵਜਯਂ ਣਵਸ੍ੜੁਜਤ੍ਯ(ਣਵਦ੍ਧ੍ਾ)ਣ ਂਤ੍ਯਾ ਸ਼ਰੀਃ ਯਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ 
ਬਲਵਤ੍ਯਣਜਤਂ੍ ਨਮਾਣਮ || ੨ || 
 
ਧ੍ਰ੍ਮਾਰਥਿਾਮਸ੍ੁਮਣਤ੍ ਪ੍ਰ ਯਾਦ੍ਯ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ੍ਨ੍ਮਂਗਲ ਂਣਵਦ੍ਧ੍ਤੇ੍ਯਦ੍ਪ੍ਾਂਗਲੇਸ਼ਂ | 
ਆਣਸ਼ਰਤ੍ਯ ਤ੍ਤ੍ਪ੍ਰਿਤ੍ਸ੍ਤ੍ਪ੍ਰਿਤ੍ਾ ਅਪ੍ੀਡਯਾਃ ਸ਼ਰੀਃ ਯਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ 
ਬਲਵਤ੍ਯਣਜਤਂ੍ ਨਮਾਣਮ || ੩ || 
 
ਸ਼ਡਵ ੜਗ ਣਨਗਰਹਣਨਰਸ੍ਤਸ੍ਮਸ੍ਤਦੋ੍ਸ਼ਾਧ੍ਯਾਯਣਂਤ੍ ਣਵਸ਼ੁ ਮ੍ੜੁਸ਼ੁਯੋਯਦ੍ਪ੍ਾਂਗਲੇਸ਼ਂ | 



ਆਣਸ਼ਰਤ੍ਯ ਯਾਨਣਪ੍ ਸ੍ਮੇਤ੍ਯ ਨ ਯਾਣਤ੍ ਦ੍ੁਃਿਂ ਸ਼ਰੀਃ ਯਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ ਬਲਵਤ੍ਯਣਜਤਂ੍ 
ਨਮਾਣਮ || ੪ || 
 
ਸ਼ੇਸ਼ਾਣਹਵੈਣਰਣਸ਼ਵਸ਼ਕ੍ਰਮਨੁਪ੍ਰਧ੍ਾਨਣ ਤ੍ਰ ੋਰਿੁਰ੍ਮਰ ਨਂ ਯਦ੍ਪ੍ਾਂਗਲੇਸ਼ਂ | 
ਆਣਸ਼ਰਤ੍ਯ ਣਵਸ਼ਵਮੁਣਿਲਂ ਣਵਦ੍ਧ੍ਾਣਤ੍ ਧ੍ਾਤ੍ਾ ਸ਼ਰੀਃ ਯਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ ਬਲਵਤ੍ਯਣਜਤਂ੍ 
ਨਮਾਣਮ || ੫ || 
 
ਸ਼ਕ੍ਰੋਗਰਦ੍ੀਣਧ੍ਣਤ੍ ਣਹਮਾਿਰਸ੍ੂੜਯਸ੍ੂਨੁਪੂ੍ਰਵ  ਂਣਨਹਤ੍ਯ ਣਨਣਿਲ ਂਯਦ੍ਪ੍ਾਂਗਲੇਸ਼ਮ | 
ਆਣਸ਼ਰਤ੍ਯ ਨ੍ੜੁਤ੍ਯਣਤ੍ ਣਸ਼ਵਃ ਪ੍ਰਿਟੋਰੁ ਸ਼ਣਿਤਃ ਸ਼ਰੀਃ ਯਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ ਬਲਵਤ੍ਯਣਜਤਂ੍ 
ਨਮਾਣਮ || ੬ || 
 
ਤ੍ਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ ਪਂ੍ਿਜ ਮਹਾਸ੍ਨਤ੍ਾਮਵਾਪ੍ ਸ਼ਰਵ ਾਣਦ੍ਵਂਦ੍ਯ  ਰਿੋ ਯਦ੍ਪ੍ਾਂਗਲੇਸ਼ਮ | 
ਆਣਸ਼ਰਤ੍ਯ ਨਾਗਪ੍ਣਤ੍ਰਨਯ ਸ੍ੁਰੈਰੁਰਾਪ੍ਾਂ ਸ਼ਰੀਃ ਯਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ ਬਲਵਤ੍ਯਣਜਤਂ੍ 
ਨਮਾਣਮ || ੭ || 
 
ਨਾਗਾਣਰਰੁਗਰਬਲ ਪ੍ੌਰੁਸ਼ ਆਪ੍ ਣਵਸ਼ੁ ਵਾ(ਮਣੋੜਵਾ)ਹਤ੍ਵ ਮੁੁੱਤ੍ ਮਜਵੋ 
ਯਦ੍ਪ੍ਾਂਗਲੇਸ਼ਮ | 
ਆਣਸ਼ਰਤ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਰਮੁਿਦੇ੍ਵਗਿੈ ਰਣ ਂਤ੍ਯ ਂਸ਼ਰੀਃ ਯਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ ਬਲਵਤ੍ਯਣਜਤਂ੍ 
ਨਮਾਣਮ || ੮ || 
 
ਆਨਂਦ੍ ਤ੍ੀਰਥਮੁਣਨਸ੍ਨ੍ਮੁਿਪ੍ਂਿਜੋੁੱਥਂ ਸ੍ਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਰਮਾ ਹਣਰਮਨਃ ਣਪ੍ਰਯਮੁੁੱਤ੍ਮਾਰਥਮ | 



ਭ੍ਿਤਯਾਪ੍ਠਤ੍ਯਣਜਤ੍ਮਾਤ੍ਮਣਨ ਸ੍ੰਣਨਧ੍ਾਯ ਯਃਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤ੍ਣਭ੍ਯਾਣਤ੍ ਤ੍ਯੋਰਭ੍ੀਸ਼ਟਮ || 
੯ || 
 
ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ ਸ੍ਪ੍ਤਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣ ਂ  
 
 
 
 
ਅਥ ਅਸ਼ਟਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ 
 
ਵਂਣਦ੍ਤ੍ਾਸ਼ੇਸ਼ਵਂਦ੍ਯੋਰੁਵੜੁਂਦ੍ਾਰਿਂ  ਂਦ੍ਨਾ ਣੜਚਤੋ੍ ਦ੍ਾਰਪ੍ੀਨਾਂਸ੍ਿਮ | 
ਇਂਣਦ੍ਰਾ ਂ ਲਾਪ੍ਾਂਗਨੀਰਾਣਜਤਂ੍ ਮਂਦ੍ਰੋੁੱਧ੍ਾਣਰ ਵੜੁੁੱਤੋ੍ਦ੍ਭ੍ੁਜਾਭ੍ਣੋਗਨਂ | 
ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੧ || 
 
ਸ੍ੜੁਣਸ਼ਟਸ੍ਂਹਾਰਲੀਲਾਣਵਲਾਸ੍ਾਤ੍ਤਂ੍  ਪੁ੍ਸ਼ਟਸ਼ਾਡੁਿਯ ਸ੍ਣਦ੍ਵਗਰਹੁੋੱਲਾਣਸ੍ਨਮ | 
ਦ੍ੁਸ਼ਟ ਣਨਸ਼ਯੇਸ਼ਸ੍ਂਹਾਰਿੜ੍ਮੋਦ੍ਯਤ੍ਂ ਹੜੁਸ਼ਟਪੁ੍ਸ਼ਟਾਨੁ(ਣਤ੍)ਣਸ਼ਸ਼ਟ ਪ੍ਰਜਾਸ੍ਂਸ਼ਰਯਂ | 
ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੨ || 
 
ਉੰਨਤ੍ਪ੍ਰਾਣਰਥਤ੍ਾਸ਼ੇਸ਼ਸ੍ਂਸ੍ਾਧ੍ਿਂ ਸ੍ੰਨਤ੍ਾਲੌਣਿਿਾ ਨਂਦ੍ਦ੍ ਸ਼ਰੀਪ੍ਦ੍ਮ | 
ਣਭ੍ਨੰਿਰ੍ਮਾਸ਼ਯਪ੍ਰਾਣਿਸ੍ਂਪ੍ਰੇਰਿਂਤੰ੍ਨਣਿਂਨੇਣਤ੍ ਣਵਦ੍ਵਤ੍ਸ੍ੁ ਣਮਮਾਂਣਸ੍ਤ੍ ਂ| 



ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੩ || 
 
ਣਵਪ੍ਰਮੁਿਯੈਃ ਸ੍ਦ੍ਾਵੇਦ੍ਵਾਦੋ੍ਨ੍ਮੁਿੈਃ ਸ੍ੁਪ੍ਰਤ੍ਾਪੈ੍ਃ ਕ੍ਸ਼ੀਣਤ੍ਸ਼ੇਸ਼ਵਰੈਸ਼ਚਾਣਰਚਤ੍ਂ | 
ਅਪ੍ਰਤ੍ਰਕਯੋਰੁਸ੍ਂਣਵਦੁ੍ਿਂ ਣਨਰ੍ਮਲ ਂਸ੍ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਾਜਰਾਨਂਦ੍ ਰੂਪ੍ਂਪ੍ਰਂ | 
ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੪ || 
 
ਅਤ੍ਯਯੋ ਯਸ੍ਯਿੇਨਾਣਪ੍ਨਿਵਾਣਪ੍ਣਹਪ੍ਰਤ੍ਯਤੋ੍ ਯਦ੍ੁਿੇਸ਼ੂੁੱਤ੍ਮਾਨਾਂਪ੍ਰਃ | 
ਸ੍ਤ੍ਯਸ੍ਂਿਲ੍ਪ੍ ਏਿੋ ਵਰੋਿਯੋ ਵਸ਼ੀ ਮਤ੍ਯਨੂਨੈਃ ਸ੍ਦ੍ਾ ਵੇਦ੍ਵਾਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ਃ | 
ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੫ || 
 
ਪ੍ਸ਼ਯਤ੍ਾਂ ਦ੍ੁਃਿਸ੍ਂਤ੍ਾਨਣਨਰ੍ਮੂਲਨਂ ਦ੍ੜੁਸ਼ਯਤ੍ਾਂ ਦ੍ੜੁਸ਼ਯਤ੍ਾਣਮਤ੍ਯ 
ਜੇਸ਼ਾਣੜਚ(ਣਰਥ)ਤ੍ਮ  | 
ਨਸ਼ਯਤ੍ਾਂ ਦ੍ੂਰਗਂ ਸ੍ਰਵਦ੍ਾਪ੍ਯਾਤ੍ਮਗਂ ਪ੍ਸ਼ਯਤ੍ਾਂ ਸ੍ਵੇੁੱ ਯਾ ਸ੍ੁੱਜਨੇਸ਼ਵਾਗਤਂ੍ | 
ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੬ || 
 
ਅਗਰਜਂ ਯਃ ਸ੍ਸ੍ਰਜਾਜਮਗਰਯਾਕ੍ੜੁਣਤ੍ਂ ਣਵਗਰਹਯੋਸ੍ਯ ਸ੍ਰਵ ੇਗੁਿਾ ਏਵ ਣਹ | 
ਉਗਰ ਆਦ੍ਯੋऽਣਪ੍ ਯਸ੍ਯਾਤ੍ਮਜਾਗਰਯਾਤ੍ਮਜਃ ਸ੍ਦ੍ਗੜੁਹੀਤ੍ਃ ਸ੍ਦ੍ਾਯਃ 
ਪ੍ਰਂਦੈ੍ਵਤ੍ਮ | 
ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੭ || 
 
ਅ ਯੁਤੋ੍ ਯੋ ਗੁਿੈਣਰਨਤ੍ਯਮੇਵਾਣਿਲੈਃ ਪ੍ਰ ਯੁਤੋ੍ऽਸ਼ੇਸ਼ ਦੋ੍ਸ਼ੈਃ ਸ੍ਦ੍ਾਪੂ੍ਣਰਤਤ੍ | 



ਉ ਯਤੇ੍ ਸ੍ੜਵਵੇਦੋ੍ਰੁ ਵਾਦੈ੍ਰਜਃ ਸ੍ਵਣੜਜਤੋ੍(ੜਚਯਤੇ੍) ਬਰਹਮਰੁਦ੍ਰ ੇਂਦ੍ਰ  ਪੂ੍ੜਵੈੁੱਸ੍ਦ੍ਾ | 
ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੮ || 
 
ਧ੍ਾਰਯਤੇ੍ ਯੇਨਣਵਸ਼ਵਂ ਸ੍ਦ੍ਾਜਾਣਦ੍ਿਂ ਵਾਰਯਤੇ੍ਸ਼ੇਸ਼ਦ੍ੁਃਿਂ ਣਨਜਧ੍ਯਾਣਯਨਾਂ | 
ਪ੍ਾਰਯਤੇ੍ ਸ੍ਰਵਮਨਯਰੈਨਯਤ੍ਪ੍ਾਰਯਤੇ੍ ਿਾਰਯਤੇ੍  ਾਣਿਲ ਂਸ੍ਰਵਭ੍ੂਤੈ੍ਃ ਸ੍ਦ੍ਾ | 
ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੯ || 
 
ਸ੍ੜਵਪ੍ਾਪ੍ਾਣਨ ਯਤ੍ਸ੍ਸਂ੍ਮ੍ੜੁਤੇ੍ਃ ਸ੍ਂਕ੍ਸ਼ਯਸ੍ਰਵਦ੍ਾ ਯਾਂਣਤ੍ਭ੍ਿਤਯਾਣਵਸ਼ੁੁੱਧ੍ਾਤ੍ਮਨਾਂ | 
ਸ਼ਰਵਗੁਰਵ ਾਣਦ੍ਗੀਰਵ ਾਿ ਸ੍ਂਸ੍ਥਾਨਦ੍ਃ ਿੁਰਵ ਤੇ੍ ਿਰ੍ਮ ਯਤ੍ਪ੍ਰੀਤ੍ਯੇ ਸ੍ੁੱਜਨਾਃ | 
ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੧੦ || 
 
ਅਕ੍ਸ਼ਯਂ ਿਰ੍ਮਯਸ੍ਣਮਨ ਪ੍ਰੇਸ੍ਵਰ੍ਣਪ੍ਤਂ੍ऽਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ ਯਂ ਯਾਂਣਤ੍ ਦ੍ੁਃਿਾਣਨਃਯੰਨਾਮਤ੍ | 
ਅਕ੍ਸ਼ਰੋਯੋऽਜਰਃ ਸ੍ਰਵ ਦੈ੍ਵਾਮ੍ੜੁਤ੍ਃ ਿੁਕ੍ਣਸ਼ਗਂ ਯਸ੍ਯ ਣਵਸ਼ਵਂ ਸ੍ਦ੍ਾਜਾਦ੍ਿਮ | 
ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੧੧ || 
 
ਨਂਣਦ੍ਤ੍ੀਰਥੋਰੁਸ੍ੰਨਾਣਮਨੋ ਨਂਣਦ੍ਨਃ ਸ੍ਂਦ੍ਧ੍ਾਨਾਃ ਸ੍ਦ੍ਾਨਂਦ੍ਦੇ੍ਵੇ ਮਣਤ੍ਮ | 
ਮਂਦ੍ਹਾਸ੍ਾਰੁਿਾਪ੍ਾਂਗ ਦ੍ੁੱਤੋ੍ੋੰਨਣਤ੍ਂ ਨ(ਵਂ)ਣਦ੍ਤ੍ਾ ਸ਼ੇਸ਼ਦੇ੍ਵਾਣਦ੍ ਵੜੁਂਦਂ੍ ਸ੍ਦ੍ਾ | 
ਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ ਦੇ੍ਵਤ੍ਾਮਂਡਲਾ ਿਂਡਮਂਡਨ ਂਪ੍ਰੀਿਯਾਮ ੋਵਾਸ੍ੁਦੇ੍ਵਂ || ੧੨ || 
 
ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ ਅਸ਼ਟਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣ ਂ  



 
 
 
ਅਥ ਨਵਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ 
 
ਅਣਤ੍ਮਤ੍ ਤ੍ਮੋਣਗਣਰਸ੍ਣਮਣਤ੍ਣਵਭ੍ਦੇ੍ਨ ਣਪ੍ਤ੍ਾਮਹਭ੍ੂਣਤ੍ਦ੍ ਗੁਿਗਿਣਨਲਯ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੧ || 
 
ਣਵਣਧ੍ਭ੍ਵਮੁਿ ਸ੍ੁਰਸ੍ਤ੍ਤ੍ ਸ੍ੁਵਂਣਦ੍ਤ੍ ਰਮਾ ਮਨੋਵੁੱਲਭ੍ ਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੨ || 
 
ਅਗਣਿਤ੍ਗੁਿਗਿ ਮਯਸ਼ਰੀਰ ਹ ੇਣਵਗਤ੍ਗੁਿੇਤ੍ਰ ਭ੍ਵਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੩ || 
 
ਅਪ੍ਣਰਣਮਤ੍ ਸ੍ੁਿਣਨਣਧ੍ਣਵਮਲਸ੍ੁਦੇ੍ਹ ਹ ੇਣਵਗਤ੍ਸ੍ੁਿੇਤ੍ਰ ਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੪ || 
 
ਪ੍ਰ ਣਲਤ੍ਲਯਜਲਣਵਹਰਿ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ੍ਸ੍ੁਿਮਯਮੀਨ ਹ ੇਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੫ || 
 
ਸ੍ੁਰਣਦ੍ਣਤ੍ਜ ਸ੍ੁਬਲਣਵਲੁਣਲਤ੍ਮਂਦ੍ਰਧ੍ਰਪ੍ਰ (ਵਰ) ਿੂਰ੍ਮ ਹ ੇਭ੍ਵ ਮਮ 



ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੬ || 
 
ਸ੍ਣਗਣਰਵਰਧ੍ਰਾਤ੍ਲਵਹ ਸ੍ੁਸ੍ੂਿਰ ਪ੍ਰਮਣਵਬੋਧ੍ ਹ ੇਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੭ || 
 
ਅਣਤ੍ਬਲਣਦ੍ਣਤ੍ਸ੍ੁਤ੍ਹੜੁਦ੍ਯਣਵਭ੍ਦੇ੍ਨ ਜਯਨ੍ੜੁਹਰੇऽਮਲ ਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੮ || 
 
ਬਣਲਮੁਿਣਦ੍ਣਤ੍ਸ੍ੁਤ੍ਣਵਜਯਣਵਨਾਸ਼ਨ ਜਗਦ੍ਵਨਾਣਜਤ੍ ਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੯ || 
 
ਅਣਵਣਜਤ੍ਿੁਨ੍ੜੁਪ੍ਣਤ੍ਸ੍ਣਮਣਤ੍ਣਵਿਂਡਨ ਰਮਾਵਰ ਵੀਰਪ੍ ਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੧੦ || 
 
ਿਰਤ੍ਰਣਨਣਸ਼ ਰਦ੍ਹਨ ਪ੍ਰਾਮ੍ੜੁਤ੍ ਰਘੁਵਰ ਮਾਨਦ੍ ਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੧੧ || 
 
ਸ੍ਲਣਲਤ੍ਤ੍ਨੁਵਰ ਵਰਦ੍ ਮਹਾਬਲ ਯਦ੍ੁਵਰ ਪ੍ਾਰਥਪ੍ ਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੧੨ || 
 



ਣਦ੍ਣਤ੍ਸ੍ੁਤ੍ਣਵਮੋਹਨ ਣਵਮਲਣਵਬੋਧ੍ਨ ਪ੍ਰਗੁਿਬੁੁੱਧ੍ ਹ ੇਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੧੩ || 
 
ਿਣਲਮਲਹਤੁ੍ਵਹ ਸ੍ੁਭ੍ਗਮਹਤੋ੍ਸ੍ਵ ਸ਼ਰਿਦ੍ ਿਲਕ ੀਸ਼ ਹ ੇਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੧੪ || 
 
ਅਣਿਲਜਣਨਣਵਲਯ ਪ੍ਰਸ੍ੁਿ ਿਾਰਿ ਪ੍ਰਪੁ੍ਰੁਸ਼ੋੁੱਤ੍ਮ ਭ੍ਵ ਮਮ ਸ਼ਰਿਮ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੧੫ || 
 
ਇਣਤ੍ ਤ੍ਵਨੁਣਤ੍ਵਰਸ੍ਤ੍ਤ੍ਰਤੇ੍ਰ੍ਭ੍ਵ ਸ੍ੁਸ਼ਰਿਮੁਰੁ ਸ੍ੁਿਤ੍ੀਰਥ ਮੁਨੇਰ੍ਭ੍ਗਵਨ | 
ਸ਼ੁਭ੍ਤ੍ਮਿਥਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਮਸ੍ਦੋ੍ਣਦ੍ਤ੍ ਜਗਦੇ੍ਿਿਾਰਿ ਰਾਮ ਰਮਾਰਮਿ || ੧੬ || 
 
ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ ਨਵਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣ ਂ  
 
 
 
ਅਥ ਦ੍ਸ਼ਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ 
 
ਅਵ ਨਃ ਸ਼ਰੀਪ੍ਣਤ੍ਰਪ੍ਰਣਤ੍ਰਣਧ੍ਿੇਸ਼ਾਣਦ੍ਭ੍ਵਾਦੇ੍ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੧ || 



 
ਸ੍ੁਰਵਂਧ੍ਯਾਣਦ੍ਪ੍ ਸ੍ਦ੍ਵਰਭ੍ਣਰਤ੍ਾ ਸ਼ੇਸ਼ਗੁਿਾਲਮ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੨ || 
 
ਸ੍ਿਲਧ੍ਵਾਂਤ੍ਣਵਨਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਨਂਦ੍ ਸ੍ੁਧ੍ਾਹ ੋ| 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੩ || 
 
ਣਤ੍ਰਜਗਤ੍ਪੋ੍ਤ੍ ਸ੍ਦ੍ਾਣਰਚਤ੍ਸ਼ਰਿਾਸ਼ਾਪ੍ਣਤ੍ਧ੍ਾਤੋ੍ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੪ || 
 
ਣਤ੍ਰ ਗੁਿਾਤ੍ੀਤ੍ਣਵਧ੍ਾਰਿ ਪ੍ਣਰਤੋ੍ ਦੇ੍ਣਹ ਸ੍ੁਭ੍ਣਿਤਮ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੫ || 
 
ਸ਼ਰਿਂ ਿਾਰਿਾਭ੍ਾਵਨ ਭ੍ਵ ਮੇ ਤ੍ਾਤ੍ ਸ੍ਦ੍ਾऽਲਮ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੬ || 
 
ਮਰਿਪ੍ਰਾਿਦ੍ ਪ੍ਾਲਿ ਜਗਦ੍ੀਸ਼ਾਵ ਸ੍ੁਭ੍ਣਿਤਮ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੭ || 
 
ਤ੍ਰੁਿਾਣਦ੍ਤ੍ਯ ਸ੍ਵਰਣਿ ਰਿਾਬਜਾਮਲਿੀਰਤੇ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੮ || 



 
ਸ੍ਣਲਲਪ੍ਰੋੁੱਥਸ੍ਰਾਗਿਮਣਿਵਰਣੋੁੱ ਨਿਾਦੇ੍ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੯ || 
 
ਿਜ(ਿਜ)ਤ੍ੂਿੀਣਨਭ੍ਪ੍ਾਵਨ ਵਰਜਂਘਾਣਮਤ੍ਸ਼ਿਤੇ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੧੦ || 
 
ਇਭ੍ਹਸ੍ਤਪ੍ਰਭ੍ਸ਼ੋਭ੍ਨਪ੍ਰਮੋਰੁ ਸ੍ਥਰ(ਲ)ਮਾਲੇ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੧੧ || 
 
ਅਸ੍ਨੋ(ਮੋ)ਤ੍ਪੁ੍ੁੱਲਸ੍ੁਪੁ੍ਸ਼੍ਪ੍ਿਸ੍ਮਵਰਣਾਵਰਿਾਂਤੇ੍ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੧੨ || 
 
ਸ਼ਤ੍ਮੋਦੋ੍ਦ੍ਭ੍ਵਸ੍ੁਂਦ੍ਣਰ ਵਰਪ੍ਦ੍ਮੋੁੱਣਥਤ੍ਨਾਭ੍ ੇ| 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੧੩ || 
 
ਜਗਦ੍ਾਗੂਹਿਪ੍ੁੱਲਵਸ੍ਮਿੁਕ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਰਿਾਦੇ੍ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੧੪ || 
 
ਜਗਦਂ੍ਬਾਮਲਸ੍ੁਂਦ੍ਰਗ੍ੜੁਹਵਕ੍ਸ਼ੋਵਰਯੋਣਗਨ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੧੫ || 



 
ਣਦ੍ਣਤ੍ਜਾਂਤ੍ਪ੍ਰਦ੍  ਕ੍ਰਧ੍ਰਗਦ੍ਾਯੁਗਵਰਬਾਹ ੋ| 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੧੬ || 
 
ਪ੍ਰਮਜ੍ਞਾਨਮਹਾਣਨਣਧ੍ਵਦ੍ਨ ਸ਼ਰੀਰਮਿੇਂਦੋ੍ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੧੭ || 
 
ਣਨਣਿਲਾਘੌਘਣਵਨਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ੍ੌਿਯਪ੍ਰਦ੍ਦ੍ੜੁਸ਼ਟੇ | 
ਿਰੁਿਾਪੂ੍ਰਣ ਵਰਪ੍ਰਦ੍  ਣਰਤਂ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਮ ੇਤੇ੍ || ੧੮ || 
 
ਪ੍ਰਮਾਨਂਦ੍ਸ੍ੁਤ੍ੀਰਥਮੁਣਨਰਾਜੋ ਹਣਰਗਾਥਾਮ | 
ਕ੍ੜੁਤ੍ਵਾੰਣਨਤ੍ਯਸ੍ੁਪੂ੍ਰਣਪ੍ਰਮਾਨਂਦ੍ਪ੍ਦੈ੍ਣਸ਼(ਸ਼ੀ)ਨ || ੧੯ || 
 
 
ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ ਦ੍ਸ਼ਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣ ਂ  
 
 
 
ਅਥ ਏਿਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ 
 



ਉਦ੍ੀਰਣਮਜਰਂ ਣਦ੍ਵਯਮਮ੍ੜੁਤ੍ਸ੍ਯਂਦ੍ਯਧ੍ੀਣਸ਼ਤ੍ੁਃ | 
ਆਨਂਦ੍ਸ੍ਯ ਪ੍ਦਂ੍ ਵਂਦੇ੍ ਬਰਹਮੇਂਦ੍ਰ ਾਦ੍ਯਣਭ੍ ਵਂਣਦ੍ਤ੍ਮ || ੧ || 
 
ਸ੍ਰਵਵੇਦ੍(ਦੇ੍ਵ)ਪ੍ਦੋ੍ਦ੍ਗੀਤ੍ਣਮਂਣਦ੍ਰਾਧ੍ਾਰਮੁੁੱਤ੍ਮਮ | 
ਆਨਂਦ੍ਸ੍ਯ ਪ੍ਦਂ੍ ਵਂਦੇ੍ ਬਰਹਮੇਂਦ੍ਰ ਾਦ੍ਯਣਭ੍ ਵਂਣਦ੍ਤ੍ਮ || ੨ || 
 
ਸ੍ਰਵ ਦੇ੍ਵਾਣਦ੍ਦੇ੍ਵਸ੍ਯ ਣਵਦ੍ਾਣਰਤ੍ਮਹੁੱਤ੍ਮਃ | 
ਆਨਂਦ੍ਸ੍ਯ ਪ੍ਦਂ੍ ਵਂਦੇ੍ ਬਰਹਮੇਂਦ੍ਰ ਾਦ੍ਯਣਭ੍ ਵਂਣਦ੍ਤ੍ਮ || ੩ || 
 
ਉਦ੍ਾਰਮਾਦ੍ਰਾਣੰਨਤ੍ਯਮਣਨਂਦ੍ਯ ਂਸ੍ੁਂਦ੍ਰੀਪ੍ਤੇ੍ਃ | 
ਆਨਂਦ੍ਸ੍ਯ ਪ੍ਦਂ੍ ਵਂਦੇ੍ ਬਰਹਮੇਂਦ੍ਰ ਾਦ੍ਯਣਭ੍ ਵਂਣਦ੍ਤ੍ਮ || ੪ || 
 
ਇਂਦ੍ੀਵਰੋਦ੍ਰਣਨਭ੍ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣ ਂਵਾਣਦ੍ਮੋਹਨ(ਦ੍)ਮ | 
ਆਨਂਦ੍ਸ੍ਯ ਪ੍ਦਂ੍ ਵਂਦੇ੍ ਬਰਹਮੇਂਦ੍ਰ ਾਦ੍ਯਣਭ੍ ਵਂਣਦ੍ਤ੍ਮ || ੫ || 
 
ਦ੍ਾਤ੍ੜੁਸ੍ਰਵ ਾਮਰੈਸ਼ਵਰਯਣਵਮੁਿਤਯਾਦੇ੍ਰਹ ੋਵਰਮ | 
ਆਨਂਦ੍ਸ੍ਯ ਪ੍ਦਂ੍ ਵਂਦੇ੍ ਬਰਹਮੇਂਦ੍ਰ ਾਦ੍ਯਣਭ੍ ਵਂਣਦ੍ਤ੍ਮ || ੬ || 
 
ਦ੍ੂਰਾੁੱਦ੍ੂਰਤ੍ਰਂ ਯੁੱਤ੍ੁ ਤ੍ਦੇ੍ਵਾਂਣਤ੍ਿਮਂਣਤ੍ਿਾਤ੍ | 
ਆਨਂਦ੍ਸ੍ਯ ਪ੍ਦਂ੍ ਵਂਦੇ੍ ਬਰਹਮੇਂਦ੍ਰ ਾਦ੍ਯਣਭ੍ ਵਂਣਦ੍ਤ੍ਮ || ੭ || 
 



ਪੂ੍ਰਣ ਸ੍ਰਵਗੁਿੈਿਾਰਣਮਨਾਦ੍ਯਂਤਂ੍ ਸ੍ੁਰੇਣਸ਼ਤੁ੍ਃ | 
ਆਨਂਦ੍ਸ੍ਯ ਪ੍ਦਂ੍ ਵਂਦੇ੍ ਬਰਹਮੇਂਦ੍ਰ ਾਦ੍ਯਣਭ੍ ਵਂਣਦ੍ਤ੍ਮ || ੮ || 
 
ਆਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥ ਮੁਣਨਨਾ ਹਰੇਰਾਨਂਦ੍ ਰੂਣਪ੍ਿਃ | 
ਕ੍ੜੁਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਣਮਦ੍ਂ ਪ੍ਠੰਨਾਨਂਦ੍ਮਾਪ੍ੁਯਾਤ੍ (ਮਾਪ੍ਤਯਾਤ੍) || ੯ || 
 
ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ ਏਿਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣ ਂ  
 
 
 
ਅਥ ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ 
 
ਆਨਂਦ੍ਮੁਿੁਂਦ੍ ਅਰਣਵਂਦ੍ਨਯਨ | 
ਆਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਪ੍ਰਾਨਂਦ੍ਵਰਦ੍ || ੧ || 
 
ਸ੍ੁਂਦ੍ਰੀਮਂਣਦ੍ਰ ਗੋਣਵਂਦ੍ ਵਂਦੇ੍ | 
ਆਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਪ੍ਰਾਨਂਦ੍ਵਰਦ੍ || ੨ || 
 
 ਂਦ੍ਰਸ੍ੁਰੇਂਦ੍ਰਸ੍ੁਵਂਣਦ੍ਤ੍ ਵਂਦੇ੍ | 
ਆਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਪ੍ਰਾਨਂਦ੍ਵਰਦ੍ || ੩ || 



 
 ਂਦ੍ਰਿਮਂਣਦ੍ਰਨਂਦ੍ਿਵਂਦੇ੍ | 
ਆਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਪ੍ਰਾਨਂਦ੍ਵਰਦ੍ || ੪ || 
 
ਵੜੁਂਦ੍ਾਰਿਵੜੁਂਦ੍ਸ੍ੁਵਂਣਦ੍ਤ੍ ਵਂਦੇ੍ | 
ਆਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਪ੍ਰਾਨਂਦ੍ਵਰਦ੍ || ੫ || 
 
ਮਂਦ੍ਾਰਸ੍ੂਨਸ੍ੁ ਣਰਚਤ੍ ਵਂਦੇ੍ | 
ਆਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਪ੍ਰਾਨਂਦ੍ਵਰਦ੍ || ੬ || 
 
ਇਂਣਦ੍ਰਾਨਂਦ੍ਿ ਸ੍ੁਂਦ੍ਰ ਵਂਦੇ੍ | 
ਆਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਪ੍ਰਾਨਂਦ੍ਵਰਦ੍ || ੭ || 
 
ਮਂਣਦ੍ਰਸ੍ਯਂਦ੍ਨਸ੍ਯਂਦ੍ਿ ਵਂਦੇ੍ | 
ਆਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਪ੍ਰਾਨਂਦ੍ਵਰਦ੍ || ੮ || 
 
ਆਨਂਦ੍ ਂਣਦ੍ਰਿਾਸ੍ਯਂਦ੍ਿ (ਸ੍ਪ੍ਂਦ੍ਨ) ਵਂਦੇ੍ | 
ਆਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਪ੍ਰਾਨਂਦ੍ਵਰਦ੍ || ੯ || 
 
ਇਣਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਾਨਂਦ੍ਤ੍ੀਰਥਭ੍ਗਵਤ੍ਪ੍ਾਦ੍ਾ ਾਰਯ ਣਵਰਣ ਤ੍ਂ  
ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ੇਸ਼ੁ ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਂ ਸ੍ਂਪੂ੍ਰਣਂ  



 
|| ਭ੍ਾਰਤ੍ੀਰਮਿਮੁਿਯਪ੍ਰਾਿਾਂਤ੍ਰਗਤ੍ ਸ਼ਰੀਕ੍ੜੁਸ਼ਣਾਰ੍ਪ੍ਿਮਸ੍ ੁ|| 


