ਮੁਨਿਰੁਵਾਚ
ਕਥਂ ਿਾਮਨਾਂ ਸਹਸਰਂ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ ਉਪਨਿਸ਼ਟਵਾਿ |
ਨਸ਼ਵਿਂ ਤਨ੍ਮਮਾਚਕ੍ਸ਼ਸ਼ਵ ਲੋ ਕਾਿੁਗਰਹਤਤ੍ਪਰ || ੧ ||
ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਵਾਚ
ਿੇਵਃ ਪੂਰਵਂ ਪੁਰਾਰਾਨਤਃ ਪੁਰਤਰਯਜਯੋਿਯਮੇ |
ਅਿਰਚਿਾਿਗਣੇਸ਼ਸਯ ਜਾਤੋ ਨਵਘ੍ਨਾਕੁਲਃ ਨਕਲ || ੨ ||

om

ਮਿਸਾ ਸ ਨਵਨਿਰ੍ਧਾਰਯ ਿਦ੍ੜੁਸ਼ੇ ਨਵਘ੍ਨਕਾਰਣਮ |

gm

ਨਵਘ੍ਨਪਰਸ਼ਮਿੋਪਾਯਮਪੜੁੁੱ ਛਿਪਨਰਸ਼ਰਮਮ |

a.
c

ਮਹਾਗਣਪਨਤਂ ਭਕ੍ਯਾ ਸਮਭਯਰਚਯ ਯਥਾਨਵਨਧ || ੩ ||
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ਸਿ੍ੁਸ਼ਟਃ ਪੂਜਯਾ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਮਹਾਗਣਪਨਤਃ ਸਵਯਮ || ੪ ||
ਸਰਵਨਵਘ੍ਨਪਰਸ਼ਮਿਂ ਸਰਵਕਾਮਫਲਪਰਿਮ |
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ਤਤਸ੍ਸ੍ਮੈ ਸਵਯਂ ਿਾਮਨਾਂ ਸਹਸਰਨਮਿਮਬ੍ਰਵੀਤ || ੫ ||

w

ਅਸਯ ਸ਼ਰੀਮਹਾਗਣਪਨਤਸਹਸਰਿਾਮਸ੍ੋਤਰਮਾਲਾਮਿ੍ਰਸਯ |

w

w

ਗਣੇਸ਼ ੜੁਨਸ਼ਃ, ਮਹਾਗਣਪਨਤਰਦੇਵਤਾ, ਿਾਿਾਨਵਧਾਨਿਿੱਛਿਦਾਂਨਸ |
ਹੁਨਮਨਤ ਬ੍ੀਜਮ, ਤੁਿਗਨਮਨਤ ਸ਼ਨਕ੍ਃ, ਸਵਾਹਾਸ਼ਨਕ੍ਨਰਨਤ ਕੀਲਕਮ |
ਸਕਲਨਵਘ੍ਨਨਵਿਾਸ਼ਿਿਵਾਰਾ ਸ਼ਰੀਮਹਾਗਣਪਨਤਪਰਸਾਿਨਸੁੱ ਧਯਰਥੇ ਜਪੇ ਨਵਨਿਯੋਗਃ |
ਅਥ ਕਰਿਯਾਸਃ
ਗਣੇਸ਼ਵਰੋ ਗਣਕਰੀਡ ਇਤਯਿਗੁਸ਼ਠਾਭਯਾਂ ਿਮਃ |
ਕੁਮਾਰਗੁਰੁਰੀਸ਼ਾਿ ਇਨਤ ਤਰ੍ਜਿੀਭਯਾਂ ਿਮਃ ||
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕੁਮ੍ਭਨਸ਼ਚਿਵਯੋਮੇਨਤ ਮਧਯਮਾਭਯਾਂ ਿਮਃ |

ਰਕ੍ੋ ਰਕ੍ਾਮ੍ਬ੍ਰਧਰ ਇਤਯਿਾਨਮਕਾਭਯਾਂ ਿਮਃ
ਸਰਵਸਿਗੁਰੁਸਂਸੇਵਯ ਇਨਤ ਕਨਿਨਸ਼ਠਕਾਭਯਾਂ ਿਮਃ |
ਲੁਪ੍ਨਵਘ੍ਨਃ ਸਵਭਕ੍ਾਿਾਨਮਨਤ ਕਰਤਲਕਰਪੜੁਸ਼ਠਾਭਯਾਂ ਿਮਃ ||
ਅਥ ਅਂਗਿਯਾਸਃ
ਛਿਦਸ਼੍ਛਿਦੋਦ੍ਭਵ ਇਨਤ ਹ੍ੜੁਿਯਾਯ ਿਮਃ |
ਸ੍ੜੁਨਸ਼ਟਨਸਥਨਤਲਯਕਰੀਡ ਇਨਤ ਨਸ਼ਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ |
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c

ਗਨਯਾਿਂ ਨਵਗਨਯਾਿਮਾਿਿਦ ਇਨਤ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ |

om

ਨਿਸ਼੍ਕਲੋ ਨਿਰ੍ਮਲ ਇਨਤ ਨਸ਼ਰਸੇ ਸਵਾਹਾ |
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ਅਸ਼ਟਾਿਗਯੋਗਫਲਭ੍ੜੁਨਿਨਤ ਿੇਤਰਤਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ |
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ਅਿਿ੍ਸ਼ਨਕ੍ਸਨਹਤ ਇਤਯਸ੍ਰਾਯ ਫਟ |
ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸਵਰੋਮ ਇਨਤ ਨਿਗ੍ਬ੍ਨ੍ਧਃ |

.y

ਅਥ ਧਯਾਿਮ

w

ਗਜਵਿਿਮਨਚਿ੍ਯਂ ਤੀਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਿਂਸ਼ਟਰਂ ਨਤਰਿੇਤਰਂ

w

w

ਬ੍ੜੁਹਿੁਿਰਮਸ਼ੇਸ਼ਂ ਭੂਨਤਰਾਜਂ ਪੁਰਾਣਮ |
ਅਮਰਵਰਸੁਪੂਜਯਂ ਰਕ੍ਵਰ੍ਣਂ ਸੁਰੇਸ਼ਂ
ਪਸ਼ੁਪਨਤਸੁਤਮੀਸ਼ਂ ਨਵਘ੍ਨਰਾਜਂ ਿਮਾਨਮ ||
ਸ਼ਰੀਗਣਪਨਤਰੁਵਾਚ
ਓਂ ਗਣੇਸ਼ਵਰੋ ਗਣਕਰੀਡੋ ਗਣਿਾਥੋ ਗਣਾਨਧਪਃ |
ਏਕਿਿ੍ੋ ਵਕਰਤੁਣ੍ਡੋ ਗਜਵਕ੍ਰੋ ਮਹੋਿਰਃ || ੧ ||
ਲਮ੍ਬ੍ੋਿਰੋ ਧੂਮਰਵਰ੍ਣੋ ਨਵਕਟੋ ਨਵਘ੍ਨਿਾਸ਼ਿਃ |

ਸੁਮੁਖੋ ਿੁਰ੍ਮੁਖੋ ਬ੍ੁੁੱ ਧੋ ਨਵਘ੍ਨਰਾਜੋ ਗਜਾਿਿਃ || ੨ ||
ਭੀਮਃ ਪਰਮੋਿ ਆਮੋਿਃ ਸੁਰਾਿਿਦੋ ਮਿੋਤ੍ਕਟਃ |
ਹੇਰਮ੍ਬ੍ਃ ਸ਼ਮ੍ਬ੍ਰਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਲਮ੍ਬ੍ਕਰ੍ਣੋ ਮਹਾਬ੍ਲਃ || ੩ ||
ਿਿਦਿੋ ਲਮ੍ਪਟੋ ਭੀਮੋ ਮੇਘ੍ਿਾਿੋ ਗਣਨ੍ਜਯਃ |
ਨਵਿਾਯਕੋ ਨਵਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ੋ ਵੀਰਃ ਸ਼ੂਰਵਰਪਰਿਃ || ੪ ||
ਮਹਾਗਣਪਨਤਰ੍ਬ੍ੁੁੱ ਨਧਨਪਰਯਃ ਕ੍ਸ਼ਨਸ਼ਪਰਪਰਸਾਿਿਃ |
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c

ਕੁਮਾਰਗੁਰੁਰੀਸ਼ਾਿਪੁਤਰੋ ਮੂਸ਼ਕਵਾਹਿਃ |
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ਰੁਿਰਨਪਰਯੋ ਗਣਾਧਯਕ੍ਸ਼ਸ਼ ਉਮਾਪੁਤਰੋਘ੍ਿਾਸ਼ਿਃ || ੫ ||
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ਨਸੁੱ ਨਧਨਪਰਯਃ ਨਸੁੱ ਨਧਪਨਤਃ ਨਸੁੱ ਧਃ ਨਸੁੱ ਨਧਨਵਿਾਯਕਃ || ੬ ||
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ਅਨਵਘ੍ਨਸ੍ੁਮ੍ਬ੍ੁਰੁਃ ਨਸਂਹਵਾਹਿੋ ਮੋਨਹਿੀਨਪਰਯਃ |

ਕਟਨ੍ਕਟੋ ਰਾਜਪੁਤਃਰ ਸ਼ਾਕਲਃ ਸਂਨਮਤੋਨਮਤਃ || ੭ ||
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ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਸਾਮਸਮ੍ਭੂਨਤਰਦੁਰ੍ਜਯੋ ਧੂਰ੍ਜਯੋ ਜਯਃ |
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ਭੂਪਨਤਰ੍ਭੁਵਿਪਨਤਰ੍ਭੂਤਾਿਾਂ ਪਨਤਰਵਯਯਃ || ੮ ||

w

w

ਨਵਸ਼ਵਕਰ੍ਾ ਨਵਸ਼ਵਮੁਖੋ ਨਵਸ਼ਵਰੂਪੋ ਨਿਨਧਰਗੁਣਃ |
ਕਨਵਃ ਕਵੀਿਾਮ੍ੜੁਸ਼ਭੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਵਤ੍ਨਪਰਯਃ || ੯ ||
ਜਯੇਸ਼ਠਰਾਜੋ ਨਿਨਧਪਨਤਨਰਨਨਧਨਪਰਯਪਨਤਨਪਰਯਃ |
ਨਹਰਣ੍ਮਯਪੁਰਾਿ੍ਃਸਥਃ ਸੂਰਯਮਣ੍ਡਲਮਧਯਗਃ || ੧੦ ||
ਕਰਾਹਨਤਧਵਸਨ੍ ਸਨ੍ਧੁਸਨਲਲਃ ਪੂਸ਼ਿਿ੍ਨਭਤ |
ਉਮਾਨ੍ਕਕੇਨਲਕੁਤੁਕੀ ਮੁਨਕ੍ਿਃ ਕੁਲਪਾਵਿਃ || ੧੧ ||
ਨਕਰੀਟੀ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਹਾਰੀ ਵਿਮਾਲੀ ਮਿੋਮਯਃ |

ਵੈਮੁਖਯਹਤਿੈਤਯਸ਼ਰੀਃ ਪਾਿਾਹਨਤਨਜਤਕ੍ਸ਼ਨਸ਼ਨਤਃ || ੧੨ ||
ਸਿਯੋਜਾਤਃ ਸਵਰ੍ਣਮੁਨ੍ਜਮੇਖਲੀ ਿੁਨਰਨਨਮੁੱ ਤਹ੍ੜੁਤ |
ਿੁਃਸਵਪਨਹ੍ੜੁਤ੍ਪਰਸਹਿੋ ਗੁਣੀ ਿਾਿਪਰਨਤਨਸ਼ਠਤਃ || ੧੩ ||
ਸੁਰੂਪਃ ਸਰਵਿੇਤਰਾਨਧਵਾਸੋ ਵੀਰਾਸਿਾਸ਼ਰਯਃ |
ਪੀਤਾਮ੍ਬ੍ਰਃ ਖਣ੍ਡਰਿਃ ਖਣ੍ਡਵੈਸ਼ਾਖਸਂਨਸਥਤਃ || ੧੪ ||
ਨਚਤਰਾਿਗਃ ਸ਼ਯਾਮਿਸ਼ਿੋ ਭਾਲਚਿਦਰੋ ਹਨਵਰ੍ਭੁਜਃ |
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ਗਣਾਨਧਰਾਜੋ ਨਵਜਯਃ ਨਸਥਰੋ ਗਜਪਨਤਧਵਜੀ |
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ਯੋਗਾਨਧਪਸ੍ਾਰਕਸਥਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਗਜਕਰ੍ਣਕਃ || ੧੫ ||
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ਿੇਵਿੇਵਃ ਸ੍ਮਰਃ ਪਰਾਣਿੀਪਕੋ ਵਾਯੁਕੀਲਕਃ || ੧੬ ||
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ਨਵਪਨਸ਼ਚਿਵਰਿੋ ਿਾਿੋ ਿਾਿਨਭਿੰ ਿਮਹਾਚਲਃ |

ਵਰਾਹਰਿਿੋ ਮ੍ੜੁਤਯੁਨ੍ਜਯੋ ਵਯਾਘ੍ਰਾਨਜਿਾਮ੍ਬ੍ਰਃ || ੧੭ ||
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ਇੁੱ ਛਾਸ਼ਨਕ੍ਭਵੋ ਿੇਵਤਰਾਤਾ ਿੈਤਯਨਵਮਰਦਿਃ |

w

ਸ਼ਮ੍ਭੁਵਕ੍ਰੋਦ੍ਭਵਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਕੋਪਹਾ ਸ਼ਮ੍ਭੁਹਾਸਯਭੂਃ || ੧੮ ||

w

w

ਸ਼ਮ੍ਭੁਤੇਜਾਃ ਨਸ਼ਵਾਸ਼ੋਕਹਾਰੀ ਗੌਰੀਸੁਖਾਵਹਃ |
ਉਮਾਿਗਮਲਜੋ ਗੌਰੀਤੇਜੋਭੂਃ ਸਵਰ੍ਧੁਿੀਭਵਃ || ੧੯ ||
ਯਗਨਯਕਾਯੋ ਮਹਾਿਾਿੋ ਨਗਨਰਵਰ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸ਼ੁਭਾਿਿਃ |
ਸਰਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰਵਿੇਵਾਤ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੂਰ੍ਧਾ ਕਕੁਪਸ਼ੁਨਤਃ || ੨੦ ||
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕੁਮ੍ਭਨਸ਼ਚਿਵਯੋਮਭਾਲਃਸਤਯਨਸ਼ਰੋਰੁਹਃ |
ਜਗੁੱ ਜਨ੍ਮਲਯੋਨ੍ਮੇਸ਼ਨਿਮੇਸ਼ੋਗਨਯਰ੍ਕਸੋਮਦ੍ੜੁਕ || ੨੧ ||
ਨਗਰੀਿਦਕ
ਰੈ ਰਿੋ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮੋਸ਼ਠਃ ਸਾਮਬ੍ੜੁਨਂ ਹਤਃ |

ਗਰਹਰ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ਿੋ ਵਾਣੀਨਜਹਵੋ ਵਾਸਵਿਾਨਸਕਃ || ੨੨ ||
ਭੂਮਧਯਸਂਨਸਥਤਕਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਵਿਯਾਮਿੋਿਕਃ |
ਕੁਲਾਚਲਾਂਸਃ ਸੋਮਾਰ੍ਕਘ੍ਣਟੋ ਰੁਿਰਨਸ਼ਰੋਧਰਃ || ੨੩ ||
ਿਿੀਿਿਭੁਜਃ ਸਰ੍ਪਾਿਗੁਲੀਕਸ੍ਾਰਕਾਿਖਃ |
ਵਯੋਮਿਾਨਭਃ ਸ਼ਰੀਹ੍ੜੁਿਯੋ ਮੇਰੁਪੜੁਸ਼ਠੋਰ੍ਣਵੋਿਰਃ || ੨੪ ||
ਕੁਕ੍ਸ਼ਨਸ਼ਸਥਯਕ੍ਸ਼ਸ਼ਗਨ੍ਧਰਵਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ਃਨਕਿੰ ਿਰਮਾਿੁਸ਼ਃ |
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ਪਾਤਾਲਜਨ੍ਘ੍ੋ ਮੁਨਿਪਾਤ੍ਕਾਲਾਿਗੁਸ਼ਠਸ੍ਰਯੀਤਿੁਃ |

om

ਪੜੁਥਵੀਕਨਟਃ ਸ੍ੜੁਨਸ਼ਟਨਲਿਗਃ ਸ਼ੈਲੋਰਰ
ੁ ਦਸਰਜਾਿੁਕਃ || ੨੫ ||
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ਜਯੋਨਤਰ੍ਮਣ੍ਡਲਲਾਿਗੂਲੋ ਹ੍ੜੁਿਯਾਲਾਿਨਿਸ਼ਚਲਃ || ੨੬ ||
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ਹ੍ੜੁਤ੍ਪਦ੍ਮਕਰ੍ਨਣਕਾਸ਼ਾਲੀ ਨਵਯਤ੍ਕੇਨਲਸਰੋਵਰਃ |
ਸਦ੍ਭਕ੍ਧਯਾਿਨਿਗਡਃ ਪੂਜਾਵਾਨਰਨਿਵਾਨਰਤਃ || ੨੭ ||
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ਪਰਤਾਪੀ ਕਾਸ਼ਯਪੋ ਮਿ੍ਾ ਗਣਕੋ ਨਵਸ਼ਟਪੀ ਬ੍ਲੀ |

w

ਯਸ਼ਸਵੀ ਧਾਰ੍ਨਮਕੋ ਜੇਤਾ ਪਰਥਮਃ ਪਰਮਥੇਸ਼ਵਰਃ || ੨੮ ||

w

w

ਨਚਿ੍ਾਮਨਣਰਦੀਵ ਪਪਨਤਃ ਕਲ੍ਪਿੁਮਵਿਾਲਯਃ |
ਰਤਨਮਣ੍ਡਪਮਧਯਸਥੋ ਰਤਨਨਸਂਹਾਸਿਾਸ਼ਰਯਃ || ੨੯ ||
ਤੀਵਰਾਨਸ਼ਰੋਿੱਧ੍ੜੁਤਪਿੋ ਜਵਾਨਲਿੀਮੌਨਲਲਾਨਲਤਃ |
ਿਿਦਾਿਨਿਦਤਪੀਠਸ਼ਰੀਰ੍ਭੋਗਿੋ ਭੂਨਸ਼ਤਾਸਿਃ || ੩੦ ||
ਸਕਾਮਿਾਨਯਿੀਪੀਠਃ ਸ੍ਫੁਰਿੁਗਰਾਸਿਾਸ਼ਰਯਃ |
ਤੇਜੋਵਤੀਨਸ਼ਰੋਰਤਨਂ ਸਤਯਾਨਿਤਯਾਵਤਂਨਸਤਃ || ੩੧ ||
ਸਨਵਘ੍ਨਿਾਨਸ਼ਿੀਪੀਠਃ ਸਰਵਸ਼ਕ੍ਯਮ੍ਬ੍ੁਜਾਲਯਃ |

ਨਲਨਪਪਦ੍ਮਾਸਿਾਧਾਰੋ ਵਨਹਨਧਾਮਤਰਯਾਲਯਃ || ੩੨ ||
ਉਿੰਿਤਪਰਪਿੋ ਗੂਢਗੁਲ੍ਫਃ ਸਂਵ੍ੜੁਤਪਾਰ੍ਸ਼੍ਨਣਕਃ |
ਪੀਿਜਨ੍ਘ੍ਃ ਸ਼੍ਨਲਸ਼ਟਜਾਿੁਃ ਸਥੂਲੋਰੁਃ ਪਰੋੋੰਿਮਤ੍ਕਨਟਃ || ੩੩ ||
ਨਿਮਨਿਾਨਭਃ ਸਥੂਲਕੁਕ੍ਸ਼ਨਸ਼ਃ ਪੀਿਵਕ੍ਸ਼ਸ਼ਾ ਬ੍ੜੁਹਦ੍ਭੁਜਃ |
ਪੀਿਸ੍ਕਨ੍ਧਃ ਕਮ੍ਬ੍ੁਕਣਠੋ ਲਮ੍ਬ੍ੋਸ਼ਠੋ ਲਮ੍ਬ੍ਿਾਨਸਕਃ || ੩੪ ||
ਭਗਨਵਾਮਰਿਸ੍ੁਿਗਸਵਯਿਿ੍ੋ ਮਹਾਹਿੁਃ |

a.
c

ਸ੍ਬ੍ਕਾਕਾਰਕੁਮ੍ਭਾਗਰੋ ਰਤਨਮੌਨਲਨਰਨਰਨ੍ਕੁਸ਼ਃ |

om

ਹਰਸਵਿੇਤਰਤਰਯਃ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣੋ ਨਿਨਬ੍ਡਮਸ੍ਕਃ || ੩੫ ||
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ਸਰ੍ਪਹਾਰਕਟੀਸੂਤਰਃ ਸਰ੍ਪਯਗਨਯੋਪਵੀਤਵਾਿ || ੩੬ ||
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ਸਰ੍ਪਕੋਟੀਰਕਟਕਃ ਸਰ੍ਪਗਰੈਵੇਯਕਾਿਗਿਃ |

ਸਰ੍ਪਕਕ੍ਸ਼ਸ਼ੋਿਰਾਬ੍ਨ੍ਧਃ ਸਰ੍ਪਰਾਜੋਿੱਤਰੁੱ ਛਿਃ || ੩੭ ||
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ਰਕ੍ੋ ਰਕ੍ਾਮ੍ਬ੍ਰਧਰੋ ਰਕ੍ਮਾਲਾਨਵਭੂਸ਼ਣਃ |

w

ਰਕ੍ੇਕ੍ਸ਼ਸ਼ਿੋ ਰਕ੍ਕਰੋ ਰਕ੍ਤਾਲਵੋਸ਼ਠਪੁੱਲਵਃ || ੩੮ ||

w

w

ਸ਼ਵੇਤਃ ਸ਼ਵੇਤਾਮ੍ਬ੍ਰਧਰਃ ਸ਼ਵੇਤਮਾਲਾਨਵਭੂਸ਼ਣਃ |
ਸ਼ਵੇਤਾਤਪਤਰਰਨੁ ਚਰਃ ਸ਼ਵੇਤਚਾਮਰਵੀਨਜਤਃ || ੩੯ ||
ਸਰਵਾਵਯਵਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ਸਰਵਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼ਨਸ਼ਤਃ |
ਸਰਵਾਭਰਣਸ਼ੋਭਾਢਯਃ ਸਰਵਸ਼ੋਭਾਸਮਨਿਵਤਃ || ੪੦ ||
ਸਰਵਮਿਗਲਮਾਿਗਲਯਃ ਸਰਵਕਾਰਣਕਾਰਣਮ |
ਸਰਵਿੇਵਵਰਃ ਸ਼ਾਰਨਗੀ ਬ੍ੀਜਪੂਰੀ ਗਿਾਧਰਃ || ੪੧ ||
ਸ਼ੁਭਾਿਗੋ ਲੋ ਕਸਾਰਿਗਃ ਸੁਤਿ੍ੁਸ੍ਿ੍ੁਵਰ੍ਧਿਃ |

ਨਕਰੀਟੀ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਹਾਰੀ ਵਿਮਾਲੀ ਸ਼ੁਭਾਿਗਿਃ || ੪੨ ||
ਇਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁਚਾਪਧਰਃ ਸ਼ੂਲੀ ਚਕਰਪਾਨਣਃ ਸਰੋਜਭ੍ੜੁਤ |
ਪਾਸ਼ੀ ਧ੍ੜੁਤੋਤ੍ਪਲਃ ਸ਼ਾਨਲਮਨ੍ਜਰੀਭ੍ੜੁਤ੍ਸਵਿਿ੍ਭ੍ੜੁਤ || ੪੩ ||
ਕਲ੍ਪਵੁੱ ਲੀਧਰੋ ਨਵਸ਼ਵਾਭਯਿੈਕਕਰੋ ਵਸ਼ੀ |
ਅਕ੍ਸ਼ਸ਼ਮਾਲਾਧਰੋ ਗਨਯਾਿਮੁਿਰਾਵਾਿ ਮੁਿਰ
ਗ ਾਯੁਧਃ || ੪੪ ||
ਪੂਰ੍ਣਪਾਤਰੀ ਕਮ੍ਬ੍ੁਧਰੋ ਨਵਧ੍ੜੁਤਾਨ੍ਕੁਸ਼ਮੂਲਕਃ |

a.
c

ਪੁਸ਼੍ਕਰਸਥਸਵਰ੍ਣਘ੍ਟੀਪੂਰ੍ਣਰਤਨਾਨਭਵਰ੍ਸ਼ਕਃ |

om

ਕਰਸਥਾਮਰਫਲਸ਼ਚੂਤਕਨਲਕਾਭ੍ੜੁਤ੍ਕੁਠਾਰਵਾਿ || ੪੫ ||

gm

ਭਾਰਤੀਸੁਿਰ
ਦ ੀਿਾਥੋ ਨਵਿਾਯਕਰਨਤਨਪਰਯਃ || ੪੬ ||
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ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮੀਨਪਰਯਤਮਃ ਨਸੁੱ ਧਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮੀਮਿੋਰਮਃ |
ਰਮਾਰਮੇਸ਼ਪੂਰਾਵ ਿਗੋ ਿਕ੍ਸ਼ਨਸ਼ਣੋਮਾਮਹੇਸ਼ਵਰਃ || ੪੭ ||
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ਮਹੀਵਰਾਹਵਾਮਾਿਗੋ ਰਨਤਕਿਦਰ੍ਪਪਨਸ਼ਚਮਃ |

w

ਆਮੋਿਮੋਿਜਿਿਃ ਸਪਰਮੋਿਪਰਮੋਿਿਃ || ੪੮ ||

w

w

ਸਂਵਰ੍ਨਧਤਮਹਾਵ੍ੜੁੁੱ ਨਧਰ੍ੜੁੁੱ ਨਧਨਸੁੱ ਨਧਪਰਵਰ੍ਧਿਃ |
ਿਿ੍ਸੌਮੁਖਯਸੁਮੁਖਃ ਕਾਨਿ੍ਕਿਦਨਲਤਾਸ਼ਰਯਃ || ੪੯ ||
ਮਿਿਾਵਤਯਾਨਸ਼ਰਤਾਨ੍ਨਘ੍ਰਃ ਕ੍ਸ਼ੜੁਤਵੈਮੁਖਯਿੁਰ੍ਮੁਖਃ |
ਨਵਘ੍ਨਸਂਪੁੱਲਵਃ ਪਦ੍ਮਃ ਸਰਵੋੋੰਿਤਮਿਿਰਵਃ || ੫੦ ||
ਨਵਘ੍ਨਕ੍ਸ਼ੜੁਿੰ ਨਿਮਨਚਰਣੋ ਿਰਾਨਵਣੀਸ਼ਨਕ੍ਸਤ੍ਕ੍ਸ਼ੜੁਤਃ |
ਤੀਵਰਾਪਰਸਿੰਿਿਯਿੋ ਜਵਾਨਲਿੀਪਾਨਲਤੈਕਦ੍ੜੁਕ || ੫੧ ||
ਮੋਨਹਿੀਮੋਹਿੋ ਭੋਗਿਾਨਯਿੀਕਾਨਿ੍ਮਣ੍ਡਿਃ |

ਕਾਨਮਿੀਕਾਿ੍ਵਕ੍ਰਸ਼ੀਰ ਰਨਧਨਸ਼ਠਤਵਸੁਨ੍ਧਰਃ || ੫੨ ||
ਵਸੁਧਾਰਾਮਿੋੋੰਿਾਿੋ ਮਹਾਸ਼ਨ੍ਖਨਿਨਧਨਪਰਯਃ |
ਿਮਿਵਸੁਮਤੀਮਾਲੀ ਮਹਾਪਦ੍ਮਨਿਨਧਃ ਪਰਭੁਃ || ੫੩ ||
ਸਰਵਸਿਗੁਰੁਸਂਸੇਵਯਃ ਸ਼ੋਨਚਸ਼੍ਕੇਸ਼ਹ੍ੜੁਿਾਸ਼ਰਯਃ |
ਈਸ਼ਾਿਮੂਰ੍ਧਾ ਿੇਵਿ
ੇ ਦਰਨਸ਼ਖਃ ਪਵਿਿਿਦਿਃ || ੫੪ ||
ਪਰਤਯੁਗਰਿਯਿੋ ਨਿਵਯੋ ਨਿਵਯਾਸ੍ਰਸ਼ਤਪਰਵਧ੍ੜੁਕ |

a.
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ਵਜਰਾਿਯਸ੍ਰਪਰੀਵਾਰੋ ਗਣਚਣ੍ਡਸਮਾਸ਼ਰਯਃ |

om

ਐਰਾਵਤਾਨਿਸਰਵਾਸ਼ਾਵਾਰਣੋ ਵਾਰਣਨਪਰਯਃ || ੫੫ ||

gm

ਜਯਾਜਯਪਨਰਕਰੋ ਨਵਜਯਾਨਵਜਯਾਵਹਃ || ੫੬ ||
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ਅਜਯਾਨਰਚਤਪਾਿਾਬ੍ਜੋ ਨਿਤਯਾਿਿਦਵਿਨਸਥਤਃ |

ਨਵਲਾਨਸਿੀਕ੍ਸ਼ੜੁਤੋਿੱਲਾਸਃ ਸ਼ੌਣ੍ਡੀ ਸੌਿਦਰਯਮਣ੍ਨਡਤਃ || ੫੭ ||
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ਅਿਿ੍ਾਿਿ੍ਸੁਖਿਃ ਸੁਮਿਗਲਸੁਮਿਗਲਃ |

w

ਗਨਯਾਿਾਸ਼ਰਯਃ ਨਕਰਯਾਧਾਰ ਇੁੱ ਛਾਸ਼ਨਕ੍ਨਿਸ਼ੇਨਵਤਃ || ੫੮ ||

w

w

ਸੁਭਗਾਸਂਨਸ਼ਰਤਪਿੋ ਲਨਲਤਾਲਨਲਤਾਸ਼ਰਯਃ |
ਕਾਨਮਿੀਪਾਲਿਃ ਕਾਮਕਾਨਮਿੀਕੇਨਲਲਾਨਲਤਃ || ੫੯ ||
ਸਰਸਵਤਯਾਸ਼ਰਯੋ ਗੌਰੀਿਿਦਿਃ ਸ਼ਰੀਨਿਕੇਤਿਃ |
ਗੁਰੁਗੁਪ੍ਪਿੋ ਵਾਚਾਨਸੁੱ ਧੋ ਵਾਗੀਸ਼ਵਰੀਪਨਤਃ || ੬੦ ||
ਿਨਲਿੀਕਾਮੁਕੋ ਵਾਮਾਰਾਮੋ ਜਯੇਸ਼ਠਾਮਿੋਰਮਃ |
ਰੌਿਰੀਮੁਨਿਰਤਪਾਿਾਬ੍ਜੋ ਹੁਮ੍ਬ੍ੀਜਸ੍ੁਿਗਸ਼ਨਕ੍ਕਃ || ੬੧ ||
ਨਵਸ਼ਵਾਨਿਜਿਿਤਰਾਣਃ ਸਵਾਹਾਸ਼ਨਕ੍ਃ ਸਕੀਲਕਃ |

ਅਮ੍ੜੁਤਾਬ੍ਨਧਕ੍ਸ਼ੜੁਤਾਵਾਸੋ ਮਿਘ੍ੂਰ੍ਨਣਤਲੋ ਚਿਃ || ੬੨ ||
ਉੱਨਛਸ਼ਟੋਿੱਨਛਸ਼ਟਗਣਕੋ ਗਣੇਸ਼ੋ ਗਣਿਾਯਕਃ |
ਸਾਰਵਕਾਨਲਕਸਂਨਸੁੱ ਨਧਨਰਨਤਯਸੇਵਯੋ ਨਿਗਮ੍ਬ੍ਰਃ || ੬੩ ||
ਅਿਪਾਯੋਿਿ੍ਦ੍ੜੁਨਸ਼ਟਰਪਰਮੇਯੋਜਰਾਮਰਃ |
ਅਿਾਨਵਲੋ ਪਰਨਤਹਨਤਰਚਯੁਤੋਮ੍ੜੁਤਮਕ੍ਸ਼ਸ਼ਰਃ || ੬੪ ||
ਅਮੇਯਨਸੁੱ ਨਧਰਿਵੈਤਮਘ੍ੋਰੋਨਗਨਸਮਾਿਿਃ || ੬੫ ||
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ਅਿਾਕਾਰੋਬ੍ਨਧਭੂਮਯਨਗਨਬ੍ਲਘ੍ਨੋਵਯਕ੍ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ਣਃ |

om

ਅਪਰਤਰ੍ਕਯੋਕ੍ਸ਼ਸ਼ਯੋਜੁੱਯੋਿਾਧਾਰੋਿਾਮਯੋਮਲਃ |

gm

ਆਧਾਰਪੀਠਮਾਧਾਰ ਆਧਾਰਾਧੇਯਵਰ੍ਨਜਤਃ || ੬੬ ||
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ਆਖੁਕੇਤਿ ਆਸ਼ਾਪੂਰਕ ਆਖੁਮਹਾਰਥਃ |

ਇਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁਸਾਗਰਮਧਯਸਥ ਇਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁਭਕ੍ਸ਼ਸ਼ਣਲਾਲਸਃ || ੬੭ ||
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ਇਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁਚਾਪਾਨਤਰੇਕਸ਼ਰੀਨਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁਚਾਪਨਿਸ਼ੇਨਵਤਃ |

w

ਇਿਦਰਗੋਪਸਮਾਿਸ਼ਰੀਨਰਿਦਰਿੀਲਸਮਿਯੁਨਤਃ || ੬੮ ||

w

w

ਇਿਦੀਵਰਿਲਸ਼ਯਾਮ ਇਿਦੁਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਨਡਤਃ |
ਇਧ੍ਮਨਪਰਯ ਇਡਾਭਾਗ ਇਡਾਵਾਨਿਨਿਦਰਾਨਪਰਯਃ || ੬੯ ||
ਇਕ੍ਸ਼ਸ਼ਵਾਕੁਨਵਘ੍ਨਨਵਧਵਂਸੀ ਇਨਤਕਰ੍ਵਯਤੇਪਨਸਤਃ |
ਈਸ਼ਾਿਮੌਨਲਰੀਸ਼ਾਿ ਈਸ਼ਾਿਨਪਰਯ ਈਨਤਹਾ || ੭੦ ||
ਈਸ਼ਣਾਤਰਯਕਲ੍ਪਾਿ੍ ਈਹਾਮਾਤਰਨਵਵਰ੍ਨਜਤਃ |
ਉਪੇਿਦਰ ਉਡੁਭ੍ੜੁਨ੍ਮੌਨਲਰੁਡੁਿਾਥਕਰਨਪਰਯਃ || ੭੧ ||
ਉਿੰਿਤਾਿਿ ਉੱਤੁਿਗ ਉਿਾਰਨਸ੍ਰਿਸ਼ਾਗਰਣੀਃ |

ਊਰ੍ਜਸਵਾਿੂਸ਼੍ਮਲਮਿ ਊਹਾਪੋਹਿੁਰਾਸਿਃ || ੭੨ ||
ੜੁਗਯਜੁਃਸਾਮਿਯਿ ੜੁੁੱ ਨਧਨਸੁੱ ਨਧਸਮਰ੍ਪਕਃ |
ੜੁਜੁਨਚੁੱ ਤੈਕਸੁਲਭੋ ੜੁਣਤਰਯਨਵਮੋਚਿਃ || ੭੩ ||
ਲੁਪ੍ਨਵਘ੍ਨਃ ਸਵਭਕ੍ਾਿਾਂ ਲੁਪ੍ਸ਼ਨਕ੍ਃ ਸੁਰਨਿਵਸ਼ਾਮ |
ਲੁਪ੍ਸ਼ਰੀਨਰਵਮੁਖਾਰਚਾਿਾਂ ਲੂਤਾਨਵਸ੍ਫੋਟਿਾਸ਼ਿਃ || ੭੪ ||
ਏਕਾਰਪੀਠਮਧਯਸਥ ਏਕਪਾਿਕ੍ਸ਼ੜੁਤਾਸਿਃ |
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ਐਸ਼ਵਰਯਨਿਨਧਰੈਸ਼ਵਰਯਮੈਨਹਕਾਮੁਸ਼੍ਨਮਕਪਰਿਃ |

om

ਏਨਜਤਾਨਖਲਿੈਤਯਸ਼ਰੀਰੇਨਧਤਾਨਖਲਸਂਸ਼ਰਯਃ || ੭੫ ||

gm

ਐਰਂਮਿਸਮੋਨ੍ਮੇਸ਼ ਐਰਾਵਤਸਮਾਿਿਃ || ੭੬ ||
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ਓਂਕਾਰਵਾਚਯ ਓਂਕਾਰ ਓਜਸਵਾਿੋਸ਼ਧੀਪਨਤਃ |

ਔਿਾਰਯਨਿਨਧਰੌੱਧਤਯਧੈਰਯ ਔ ਿੰਿਤਯਨਿਃਸਮਃ || ੭੭ ||
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ਅਨ੍ਕੁਸ਼ਃ ਸੁਰਿਾਗਾਿਾਮਨ੍ਕੁਸ਼ਾਕਾਰਸਂਨਸਥਤਃ |

w

ਅਃ ਸਮਸ੍ਨਵਸਰਗਾਿ੍ਪਿੇਸ਼ੁ ਪਨਰਕੀਨਰ੍ਤਃ || ੭੮ ||

w

w

ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰਃ ਕਲ੍ਪਃ ਕਪਰਦੀ ਕਲਭਾਿਿਃ |
ਕਰ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਰ੍ਮਕਰ੍ਾ ਕਰ੍ਮਾਕਰ੍ਮਫਲਪਰਿਃ || ੭੯ ||
ਕਿਮ੍ਬ੍ਗੋਲਕਾਕਾਰਃ ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਗਣਿਾਯਕਃ |
ਕਾਰੁਣਯਿੇਹਃ ਕਨਪਲਃ ਕਥਕਃ ਕਨਟਸੂਤਰਭ੍ੜੁਤ || ੮੦ ||
ਖਰਵਃ ਖਡਗਨਪਰਯਃ ਖਡਗਃ ਖਾਿ੍ਾਿ੍ਃਸਥਃ ਖਨਿਰ੍ਮਲਃ |
ਖਲਵਾਟਸ਼੍ੜੁਿਨਗ ਿਲਯਃ ਖਟਵਾਿਗੀ ਖਿੁਰਾਸਿਃ || ੮੧ ||
ਗੁਣਾਢਯੋ ਗਹਿੋ ਗਿਯੋ ਗਿਯਪਿਯਸੁਧਾਰ੍ਣਵਃ |

ਗਿਯਗਾਿਨਪਰਯੋ ਗਰ੍ਜੋ ਗੀਤਗੀਰਵਾਣਪੂਰਵਜਃ || ੮੨ ||
ਗੁਹਯਾਚਾਰਰਤੋ ਗੁਹਯੋ ਗੁਹਯਾਗਮਨਿਰੂਨਪਤਃ |
ਗੁਹਾਸ਼ਯੋ ਗੁਡਾਬ੍ਨਧਸਥੋ ਗੁਰੁਗਮਯੋ ਗੁਰੁਰਗੁਰੁਃ || ੮੩ ||
ਘ੍ਣਟਾਘ੍ਰ੍ਘ੍ਨਰਕਾਮਾਲੀ ਘ੍ਟਕੁਮ੍ਭੋ ਘ੍ਟੋਿਰਃ |
ਿਕਾਰਵਾਚਯੋ ਿਾਕਾਰੋ ਿਕਾਰਾਕਾਰਸ਼ੁਣ੍ਡਭ੍ੜੁਤ || ੮੪ ||
ਚਣ੍ਡਸ਼ਚਣ੍ਡੇਸ਼ਵਰਸ਼ਚਣ੍ਡੀ ਚਣ੍ਡੇਸ਼ਸ਼ਚਣ੍ਡਨਵਕਰਮਃ |

om

ਚਰਾਚਰਨਪਤਾ ਨਚਿ੍ਾਮਨਣਸ਼ਚਰਵਣਲਾਲਸਃ || ੮੫ ||
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ਛਿਦਸ਼੍ਛਿਦੋਦ੍ਭਵਸ਼੍ਛਿਦੋ ਿੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ਯਸ਼੍ਛਿਦਨਵਗਰਹਃ |

gm

ਜਗਿਯੋਨਿਰ੍ਜਗਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ੀ ਜਗਿੀਸ਼ੋ ਜਗਨ੍ਮਯਃ || ੮੬ ||
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ਜਪਯੋ ਜਪਪਰੋ ਜਾਪਯੋ ਨਜਹਵਾਨਸਂਹਾਸਿਪਰਭੁਃ |

ਸਰਵਿਗਣ੍ਡੋਿੱਲਸੁੱ ਧਾਿਝਨ੍ਕਾਨਰਭਰਮਰਾਕੁਲਃ || ੮੭ ||
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ਟਨ੍ਕਾਰਸ੍ਫਾਰਸਂਰਾਵਸ਼ਟਨ੍ਕਾਰਮਨਣਿੂਪਰ
ੁ ਃ|

w

ਠਿਵਯੀਪੁੱ ਲਵਾਿ੍ਸਥਸਰਵਮਿ੍ਰੇਸ਼ੁ ਨਸੁੱ ਨਧਿਃ || ੮੮ ||

w

w

ਨਡਣ੍ਨਡਮੁਣ੍ਡੋ ਡਾਨਕਿੀਸ਼ੋ ਡਾਮਰੋ ਨਡਣ੍ਨਡਮਨਪਰਯਃ |
ਢੁੱ ਕਾਨਿਿਾਿਮੁਨਿਤੋ ਢੌਨ੍ਕੋ ਢੁਣ੍ਨਢਨਵਿਾਯਕਃ || ੮੯ ||
ਤੁੱ ਤਵਾਿਾਂ ਪਰਕ੍ਸ਼ੜੁਨਤਸ੍ਤ
ੁੱ ਵਂ ਤੁੱ ਤਵਂਪਿਨਿਰੂਨਪਤਃ |
ਤਾਰਕਾਿ੍ਰਸਂਸਾਥ ਿਸ੍ਾਰਕਸ੍ਾਰਕਾਿ੍ਕਃ || ੯੦ ||
ਸਥਾਣੁਃ ਸਥਾਣੁਨਪਰਯਃ ਸਥਾਤਾ ਸਥਾਵਰਂ ਜਿਗਮਂ ਜਗਤ |
ਿਕ੍ਸ਼ਸ਼ਯਗਨਯਪਰਮਥਿੋ ਿਾਤਾ ਿਾਿਂ ਿਮੋ ਿਯਾ || ੯੧ ||
ਿਯਾਵਾਨਿਦਵਯਨਵਭਵੋ ਿਣ੍ਡਭ੍ੜੁੁੱ ਿਣ੍ਡਿਾਯਕਃ |

ਿਿ੍ਪਰਨਭਿੰ ਿਾਭਰਮਾਲੋ ਿੈਤਯਵਾਰਣਿਾਰਣਃ || ੯੨ ||
ਿਂਸ਼ਟਰਾਲਗਨਿਵੀਪਘ੍ਟੋ ਿੇਵਾਰਥਨ੍ੜੁਗਜਾਕ੍ਸ਼ੜੁਨਤਃ |
ਧਿਂ ਧਿਪਤੇਰ੍ਬ੍ਨ੍ਧੁਰ੍ਧਿਿੋ ਧਰਣੀਧਰਃ || ੯੩ ||
ਧਯਾਿੈਕਪਰਕਟੋ ਧਯੇਯੋ ਧਯਾਿਂ ਧਯਾਿਪਰਾਯਣਃ |
ਧਵਨਿਪਰਕ੍ਸ਼ੜੁਨਤਚੀਤ੍ਕਾਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਵਨਲਮੇਖਲਃ || ੯੪ ||
ਿਿਦਯੋ ਿਨਿਦਨਪਰਯੋ ਿਾਿੋ ਿਾਿਮਧਯਪਰਨਤਨਸ਼ਠਤਃ |
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ਨਿਸ਼੍ਕਲੋ ਨਿਰ੍ਮਲੋ ਨਿਤਯੋ ਨਿਤਯਾਨਿਤਯੋ ਨਿਰਾਮਯਃ || ੯੫ ||
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ਪਰਂ ਵਯੋਮ ਪਰਂ ਧਾਮ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਂ ਪਿਮ || ੯੬ ||
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ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ਪਸ਼ੁਪਨਤਃ ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਨਵਮੋਚਿਃ |
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ਪੂਰ੍ਣਾਿਿਦਃ ਪਰਾਿਿਦਃ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ੋਿੱਤਮਃ || ੯੭ ||
ਪਦ੍ਮਪਰਸਿੰਿਵਿਿਃ ਪਰਣਤਾਗਨਯਾਿਿਾਸ਼ਿਃ |
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ਪਰਮਾਣਪਰਤਯਯਾਤੀਤਃ ਪਰਣਤਾਨਰ੍ਨਿਵਾਰਣਃ || ੯੮ ||

w

ਫਨਣਹਸ੍ਃ ਫਨਣਪਨਤਃ ਫੂਤ੍ਕਾਰਃ ਫਨਣਤਨਪਰਯਃ |

w

w

ਬ੍ਾਣਾਨਰਚਤਾਨ੍ਨਘ੍ਰਯੁਗਲੋ ਬ੍ਾਲਕੇਨਲਕੁਤਹ
ੂ ਲੀ |
ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਰਚਤਪਿੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਬ੍ੜੁਹਸ੍ਪਨਤਃ || ੯੯ ||
ਬ੍ੜੁਹੁੱਤਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਵਤ੍ਨਪਰਯਃ |
ਬ੍ੜੁਹਿੰਿਾਿਾਗਰਯਚੀਤ੍ਕਾਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਵਨਲਮੇਖਲਃ || ੧੦੦ ||
ਭੂਕ੍ਸ਼ਸ਼ੇਪਿੁੱ ਤਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮੀਕੋ ਭਰਗੋ ਭਿਰੋ ਭਯਾਪਹਃ |
ਭਗਵਾਿ ਭਨਕ੍ਸੁਲਭੋ ਭੂਨਤਿੋ ਭੂਨਤਭੂਸ਼ਣਃ || ੧੦੧ ||
ਭਵਯੋ ਭੂਤਾਲਯੋ ਭੋਗਿਾਤਾ ਭੂਮਧਯਗੋਚਰਃ |

ਮਿ੍ਰੋ ਮਿ੍ਰਪਨਤਰ੍ਮਿ੍ੀਰ ਮਿਮੁੱ ਤੋ ਮਿੋ ਮਯਃ || ੧੦੨ ||
ਮੇਖਲਾਹੀਸ਼ਵਰੋ ਮਿਦਗਨਤਰ੍ਮਿਦਨਿਭੇਕ੍ਸ਼ਸ਼ਣਃ |
ਮਹਾਬ੍ਲੋ ਮਹਾਵੀਰਯੋ ਮਹਾਪਰਾਣੋ ਮਹਾਮਿਾਃ || ੧੦੩ ||
ਯਗਨਯੋ ਯਗਨਯਪਨਤਰਯਗਨਯਗੋਪ੍ਾ ਯਗਨਯਫਲਪਰਿਃ |
ਯਸ਼ਸ੍ਕਰੋ ਯੋਗਗਮਯੋ ਯਾਨਗਨਯਕੋ ਯਾਜਕਨਪਰਯਃ || ੧੦੪ ||
ਰਸੋ ਰਸਨਪਰਯੋ ਰਸਯੋ ਰਨ੍ਜਕੋ ਰਾਵਣਾਨਰਚਤਃ |
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ਰਾਜਯਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ਾਕਰੋ ਰਤਨਗਰ੍ਭੋ ਰਾਜਯਸੁਖਪਰਿਃ || ੧੦੫ ||
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ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੋ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ਪਨਤਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ਯੋ ਲਯਸਥੋ ਲੁੱਡੁਕਨਪਰਯਃ |

gm

ਲਾਸਨਪਰਯੋ ਲਾਸਯਪਰੋ ਲਾਭਕ੍ਸ਼ੜੁੁੱ ਲੋ ਕਨਵਸ਼ੁਤਃ || ੧੦੬ ||
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ਵਰੇਣਯੋ ਵਨਹਨਵਿਿੋ ਵਿਦਯੋ ਵੇਿਾਿ੍ਗੋਚਰਃ |

ਨਵਕਰ੍ਾ ਨਵਸ਼ਵਤਸ਼ਚਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁਨਰਵਧਾਤਾ ਨਵਸ਼ਵਤੋਮੁਖਃ || ੧੦੭ ||
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ਵਾਮਿੇਵੋ ਨਵਸ਼ਵਿੇਤਾ ਵਨਜਰਵਜਰਨਿਵਾਰਣਃ |
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ਨਵਵਸਵਦ੍ਬ੍ਨ੍ਧਿੋ ਨਵਸ਼ਵਾਧਾਰੋ ਨਵਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰੋ ਨਵਭੁਃ || ੧੦੮ ||

w

w

ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸ਼ਮਪਰਾਪਯਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਸ਼ਨਕ੍ਗਣੇਸ਼ਵਰਃ |
ਸ਼ਾਸ੍ਾ ਨਸ਼ਖਾਗਰਨਿਲਯਃ ਸ਼ਰਣਯਃ ਸ਼ਮ੍ਬ੍ਰੇਸ਼ਵਰਃ || ੧੦੯ ||
ਸ਼ੁੱ ਡ਼੍ਉਤੁਕੁਸੁਮਸਰਗਵੀ ਸ਼ਡਾਧਾਰਃ ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਸ਼ਰਃ |
ਸਂਸਾਰਵੈਿਯਃ ਸਰਵਗਨਯਃ ਸਰਵਭੇਸ਼ਜਭੇਸ਼ਜਮ || ੧੧੦ ||
ਸ੍ੜੁਨਸ਼ਟਨਸਥਨਤਲਯਕਰੀਡਃ ਸੁਰਕੁਨ੍ਜਰਭੇਿਕਃ |
ਨਸਿਦੂਨਰਤਮਹਾਕੁਮ੍ਭਃ ਸਿਸਦ੍ਭਨਕ੍ਿਾਯਕਃ || ੧੧੧ ||
ਸਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਮੁਿਰਮਥਿਃ ਸਵਯਂਵੇਿਯਃ ਸਵਿਕ੍ਸ਼ਨਸ਼ਣਃ |

ਸਵਤਿ੍ਰਃ ਸਤਯਸਂਕਲ੍ਪਃ ਸਾਮਗਾਿਰਤਃ ਸੁਖੀ || ੧੧੨ ||
ਹਂਸੋ ਹਨਸ੍ਨਪਸ਼ਾਚੀਸ਼ੋ ਹਵਿਂ ਹਵਯਕਵਯਭੁਕ |
ਹਵਯਂ ਹੁਤਨਪਰਯੋ ਹ੍ੜੁਸ਼ਟੋ ਹ੍ੜੁੁੱ ਲੇ ਖਾਮਿ੍ਰਮਧਯਗਃ || ੧੧੩ ||
ਕ੍ਸ਼ਸ਼ੇਤਰਾਨਧਪਃ ਕ੍ਸ਼ਸ਼ਮਾਭਰ੍ਾ ਕ੍ਸ਼ਸ਼ਮਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ਮਪਰਾਯਣਃ |
ਕ੍ਸ਼ਨਸ਼ਪਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ੇਮਕਰਃ ਕ੍ਸ਼ਸ਼ੇਮਾਿਿਦਃ ਕ੍ਸ਼ਸ਼ੋਣੀਸੁਰਿੁਮਃ || ੧੧੪ ||
ਧਰ੍ਮਪਰਿੋਰਥਿਃ ਕਾਮਿਾਤਾ ਸੌਭਾਗਯਵਰ੍ਧਿਃ |
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ਆਨਭਰੂਪਯਕਰੋ ਵੀਰਸ਼ਰੀਪਰਿੋ ਨਵਜਯਪਰਿਃ |
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ਨਵਿਯਾਪਰਿੋ ਨਵਭਵਿੋ ਭੁਨਕ੍ਮੁਨਕ੍ਫਲਪਰਿਃ || ੧੧੫ ||
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ਸਰਵਵਸ਼ਯਕਰੋ ਗਰ੍ਭਿੋਸ਼ਹਾ ਪੁਤਪ
ਰ ੌਤਰਿਃ || ੧੧੬ ||
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ਮੇਧਾਿਃ ਕੀਨਰ੍ਿਃ ਸ਼ੋਕਹਾਰੀ ਿੌਰ੍ਭਾਗਯਿਾਸ਼ਿਃ |
ਪਰਨਤਵਾਨਿਮੁਖਸ੍ਮ੍ਭੋ ਰੁਸ਼ਟਨਚੁੱ ਤਪਰਸਾਿਿਃ || ੧੧੭ ||
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ਪਰਾਨਭਚਾਰਸ਼ਮਿੋ ਿੁਃਖਹਾ ਬ੍ਨ੍ਧਮੋਕ੍ਸ਼ਸ਼ਿਃ |

w

ਲਵਸ੍ੁਨਟਃ ਕਲਾ ਕਾਸ਼ਠਾ ਨਿਮੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਪਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ਣਃ || ੧੧੮ ||

w
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ਘ੍ਟੀ ਮੁਹੂਰ੍ਃ ਪਰਹਰੋ ਨਿਵਾ ਿਕ੍ਮਹਨਰਨਸ਼ਮ |
ਪਕ੍ਸ਼ਸ਼ੋ ਮਾਸਰ੍ਵਯਿਾਬ੍ਦਯੁਗਂ ਕਲ੍ਪੋ ਮਹਾਲਯਃ || ੧੧੯ ||
ਰਾਨਸ਼ਸ੍ਾਰਾ ਨਤਨਥਰਯੋਗੋ ਵਾਰਃ ਕਰਣਮਂਸ਼ਕਮ |
ਲਗਨਂ ਹੋਰਾ ਕਾਲਚਕਰਂ ਮੇਰੁਃ ਸਪ੍ਰ੍ਸ਼ਯੋ ਧੁਵਃ || ੧੨੦ ||
ਰਾਹੁਰ੍ਮਿਦਃ ਕਨਵਰ੍ਜੀਵੋ ਬ੍ੁਧੋ ਭੌਮਃ ਸ਼ਸ਼ੀ ਰਨਵਃ |
ਕਾਲਃ ਸ੍ੜੁਨਸ਼ਟਃ ਨਸਥਨਤਨਰਵਸ਼ਵਂ ਸਥਾਵਰਂ ਜਿਗਮਂ ਜਗਤ || ੧੨੧ ||
ਭੂਰਾਪੋਨਗਨਰ੍ਮਰੁਿਵਯੋਮਾਹਂਕ੍ਸ਼ੜੁਨਤਃ ਪਰਕ੍ਸ਼ੜੁਨਤਃ ਪੁਮਾਿ |

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਨਵਸ਼੍ਣੁਃ ਨਸ਼ਵੋ ਰੁਿਰ ਈਸ਼ਃ ਸ਼ਨਕ੍ਃ ਸਿਾਨਸ਼ਵਃ || ੧੨੨ ||
ਨਤਰਿਸ਼ਾਃ ਨਪਤਰਃ ਨਸੁੱ ਧਾ ਯਕ੍ਸ਼ਸ਼ਾ ਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ਾਂਨਸ ਨਕਿੰ ਿਰਾਃ |
ਨਸੁੱ ਧਨਵਿਯਾਧਰਾ ਭੂਤਾ ਮਿੁਸ਼ਯਾਃ ਪਸ਼ਵਃ ਖਗਾਃ || ੧੨੩ ||
ਸਮੁਿਰਾਃ ਸਨਰਤਃ ਸ਼ੈਲਾ ਭੂਤਂ ਭਵਯਂ ਭਵੋਦ੍ਭਵਃ |
ਸਾਂਖਯਂ ਪਾਤਨ੍ਜਲਂ ਯੋਗਂ ਪੁਰਾਣਾਨਿ ਸ਼ੁਨਤਃ ਸ੍ਮ੍ੜੁਨਤਃ || ੧੨੪ ||
ਵੇਿਾਿਗਾਨਿ ਸਿਾਚਾਰੋ ਮੀਮਾਂਸਾ ਿਯਾਯਨਵਸ੍ਰਃ |
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ਵੈਖਾਿਸਂ ਭਾਗਵਤਂ ਮਾਿੁਸ਼ਂ ਪਾਿਚਰਾਤਰਕਮ |
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ਆਯੁਰਵੇਿੋ ਧਿੁਰਵੇਿੋ ਗਾਨ੍ਧਰਵਂ ਕਾਵਯਿਾਟਕਮ || ੧੨੫ ||
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ਸ਼ੈਵਂ ਪਾਸ਼ੁਪਤਂ ਕਾਲਾਮੁਖਂਭੈਰਵਸ਼ਾਸਿਮ || ੧੨੬ ||
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ਸ਼ਾਕ੍ਂ ਵੈਿਾਯਕਂ ਸੌਰਂ ਜੈਿਮਾਰਹਤਸਂਨਹਤਾ |

ਸਿਸਿਵਯਕ੍ਮਵਯਕ੍ਂ ਸਚੇਤਿਮਚੇਤਿਮ || ੧੨੭ ||
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ਬ੍ਨ੍ਧੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ਼ਃ ਸੁਖਂ ਭੋਗੋ ਯੋਗਃ ਸਤਯਮਣੁਰ੍ਮਹਾਿ |

w

ਸਵਨਸ੍ ਹੁਂਫਟ ਸਵਧਾ ਸਵਾਹਾ ਸ਼ਰੌਸ਼ਟ ਵੌਸ਼ਟ ਵਸ਼ਣ ਿਮਃ ੧੨੮ ||

w
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ਗਨਯਾਿਂ ਨਵਗਨਯਾਿਮਾਿਿਦੋ ਬ੍ੋਧਃ ਸਂਨਵਤ੍ਸਮੋਸਮਃ |
ਏਕ ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ਰਾਧਾਰ ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ਰਪਰਾਯਣਃ || ੧੨੯ ||
ਏਕਾਗਰਧੀਰੇਕਵੀਰ ਏਕੋਿੇਕਸਵਰੂਪਧ੍ੜੁਕ |
ਨਿਵਰੂਪੋ ਨਿਵਭੁਜੋ ਿਵਯਕ੍ਸ਼ਸ਼ੋ ਨਿਵਰਿੋ ਿਵੀਪਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ਕਃ || ੧੩੦ ||
ਿਵੈਮਾਤੁਰੋ ਨਿਵਵਿਿੋ ਿਵਿਦਵਹੀਿੋ ਿਵਯਾਨਤਗਃ |
ਨਤਰਧਾਮਾ ਨਤਰਕਰਸ੍ਰੇਤਾ ਨਤਰਵਰਗਫਲਿਾਯਕਃ || ੧੩੧ ||
ਨਤਰਗੁਣਾਤ੍ਮਾ ਨਤਰਲੋਕਾਨਿਨਸ੍ਰਸ਼ਕ੍ੀਸ਼ਨਸ੍ਰਲੋਚਿਃ |

ਚਤੁਨਰਵਧਵਚੋਵ੍ੜੁੁੱ ਨਤਪਨਰਵ੍ੜੁੁੱ ਨਤਪਰਵਰ੍ਕਃ || ੧੩੨ ||
ਚਤੁਰ੍ਬ੍ਾਹੁਸ਼ਚਤੁਰਦਿਸ਼
੍ ਚਤੁਰਾਤ੍ਮਾ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਃ |
ਚਤੁਨਰਵਧੋਪਾਯਮਯਸ਼ਚਤੁਰਵਰ੍ਣਾਸ਼ਰਮਾਸ਼ਰਯਃ ੧੩੩ ||
ਚਤੁਰਥੀਪੂਜਿਪਰੀਤਸ਼ਚਤੁਰਥੀਨਤਨਥਸਮ੍ਭਵਃ ||
ਪਿਚਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਾ ਪਿਚਾਤ੍ਮਾ ਪਿਚਾਸਯਃ ਪਿਚਕ੍ਸ਼ੜੁੁੱ ਤਮਃ || ੧੩੪ ||
ਪਿਚਾਧਾਰਃ ਪਿਚਵਰ੍ਣਃ ਪਿਚਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ਰਪਰਾਯਣਃ |
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ਪਿਚਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਸ੍ਫੂਨਰ੍ਃ ਪਿਚਾਵਰਣਵਾਨਰਤਃ |
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ਪਿਚਤਾਲਃ ਪਿਚਕਰਃ ਪਿਚਪਰਣਵਮਾਤ੍ੜੁਕਃ || ੧੩੫ ||
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ਪਿਚਭਕ੍ਸ਼ਸ਼ਨਪਰਯਃ ਪਿਚਬ੍ਾਣਃ ਪਿਚਨਸ਼ਖਾਤ੍ਮਕਃ || ੧੩੬ ||
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ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਪੀਠਃ ਸ਼ਟਚਕਰਧਾਮਾ ਸ਼ਡਗਰਨਿਥਭੇਿਕਃ |

ਸ਼ਡਿਗਧਵਾਿ੍ਨਵਧਵਂਸੀ ਸ਼ਡਿਗੁਲਮਹਾਹਰਿਃ || ੧੩੭ ||
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ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਃ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਭਰਾਤਾ ਸ਼ਟ੍ਸ਼ਨਕ੍ਪਨਰਵਾਨਰਤਃ |

w

ਸ਼ਡਵੈਨਰਵਰਗਨਵਧਵਂਸੀ ਸ਼ਡੂਰ੍ਨਮਭਯਭਨ੍ਜਿਃ || ੧੩੮ ||

w

w

ਸ਼ਟ੍ਰ੍ਕਿੂਰਃ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਾ ਸ਼ਡਗੁਣਃ ਸ਼ਡਰਸਾਸ਼ਰਯਃ |
ਸਪ੍ਪਾਤਾਲਚਰਣਃ ਸਪ੍ਿਵੀਪੋਰੁਮਣ੍ਡਲਃ || ੧੩੯ ||
ਸਪ੍ਸਵਰ੍ਲੋ ਕਮੁਕੁਟਃ ਸਪ੍ਸਨਪ੍ਵਰਪਰਿਃ |
ਸਪ੍ਾਿਗਰਾਜਯਸੁਖਿਃ ਸਪ੍ਰ੍ਨਸ਼ਗਣਵਨਿਦਤਃ || ੧੪੦ ||
ਸਪ੍ੁੱਛਿਦੋਨਿਨਧਃ ਸਪ੍ਹੋਤਰਃ ਸਪ੍ਸਵਰਾਸ਼ਰਯਃ |
ਸਪ੍ਾਬ੍ਨਧਕੇਨਲਕਾਸਾਰਃ ਸਪ੍ਮਾਤ੍ੜੁਨਿਸ਼ੇਨਵਤਃ || ੧੪੧ ||
ਸਪ੍ੁੱਛਿਦੋ ਮੋਿਮਿਃ ਸਪ੍ੁੱਛਿਦੋ ਮਖਪਰਭੁਃ |

ਅਸ਼ਟਮੂਨਰ੍ਰ੍ਧਯੇਯਮੂਨਰ੍ਰਸ਼ਟਪਰਕ੍ਸ਼ੜੁਨਤਕਾਰਣਮ || ੧੪੨ ||
ਅਸ਼ਟਾਿਗਯੋਗਫਲਭ੍ੜੁਿਸ਼ਟਪਤਰਾਮ੍ਬ੍ੁਜਾਸਿਃ |
ਅਸ਼ਟਸ਼ਨਕ੍ਸਮਾਿਸ਼ਰੀਰਸ਼ਟੈਸ਼ਵਰਯਪਰਵਰ੍ਧਿਃ || ੧੪੩ ||
ਅਸ਼ਟਪੀਠੋਪਪੀਠਸ਼ਰੀਰਸ਼ਟਮਾਤ੍ੜੁਸਮਾਵ੍ੜੁਤਃ |
ਅਸ਼ਟਭੈਰਵਸੇਵਯੋਸ਼ਟਵਸੁਵਿਦਯੋਸ਼ਟਮੂਨਰ੍ਭ੍ੜੁਤ || ੧੪੪ ||
ਅਸ਼ਟਚਕਰਸ੍ਫੁਰਨ੍ਮੂਨਰ੍ਰਸ਼ਟਿਰਵਯਹਨਵਃਨਪਰਯਃ |
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ਅਸ਼ਟਸ਼ਰੀਰਸ਼ਟਸਾਮਸ਼ਰੀਰਸ਼ਟੈਸ਼ਵਰਯਪਰਿਾਯਕਃ |
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ਿਵਿਵਾਰਪੁਰਾਵ੍ੜੁੁੱ ਤੋ ਿਵਿਵਾਰਨਿਕੇਤਿਃ |

a.
c

ਿਵਿਾਗਾਸਿਾਧਯਾਸੀ ਿਵਨਿਧਯਿੁਸ਼ਾਨਸਤਃ || ੧੪੫ ||
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ਿਵਿਾਥਮਹਾਿਾਥੋ ਿਵਿਾਗਨਵਭੂਨਸ਼ਤਃ || ੧੪੬ ||
ਿਵਿਾਰਾਯਣਸ੍ੁਲਯੋ ਿਵਿੁਰਗਾਨਿਸ਼ੇਨਵਤਃ |
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ਿਵਰਤਨਨਵਨਚਤਰਾਿਗੋ ਿਵਸ਼ਨਕ੍ਨਸ਼ਰੋਿੱਧ੍ੜੁਤਃ || ੧੪੭ ||
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ਿਸ਼ਾਤ੍ਮਕੋ ਿਸ਼ਭੁਜੋ ਿਸ਼ਨਿਕ੍ਸ਼ਪਨਤਵਨਿਦਤਃ |

w

w

ਿਸ਼ਾਧਯਾਯੋ ਿਸ਼ਪਰਾਣੋ ਿਸ਼ੇਨਿਦਰਯਨਿਯਾਮਕਃ || ੧੪੮ ||
ਿਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ਰਮਹਾਮਿ੍ਰੋ ਿਸ਼ਾਸ਼ਾਵਯਾਨਪਨਵਗਰਹਃ |
ਏਕਾਿਸ਼ਮਹਾਰੁਿਰੈਃਸ੍ਤ
ੁ ਸ਼ਚੈਕਾਿਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ਰਃ || ੧੪੯ ||
ਿਵਾਿਸ਼ਨਿਵਿਸ਼ਾਸ਼ਟਾਨਿਿੋਰਦਣ੍ਡਾਸ੍ਰਨਿਕੇਤਿਃ |
ਤਰਯੋਿਸ਼ਨਭਿਾਨਭਿੰ ਿੋ ਨਵਸ਼ਵੇਿੇਵਾਨਧਿੈਵਤਮ || ੧੫੦ ||
ਚਤੁਰਦਸ਼ੇਿਦਰਵਰਿਸ਼ਚਤਰ
ੁ ਦਸ਼ਮਿੁਪਰਭੁਃ |
ਚਤੁਰਦਸ਼ਾਿਯਨਵਿਯਾਢਯਸ਼ਚਤੁਰਦਸ਼ਜਗਤ੍ਪਨਤਃ || ੧੫੧ ||

ਸਾਮਪਿਚਿਸ਼ਃ ਪਿਚਿਸ਼ੀਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਨਿਰ੍ਮਲਃ |
ਨਤਨਥਪਿਚਿਸ਼ਾਕਾਰਨਸ੍ਥਯਾ ਪਿਚਿਸ਼ਾਨਰਚਤਃ || ੧੫੨ ||
ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਧਾਰਨਿਲਯਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸਵਰਮਾਤ੍ੜੁਕਃ |
ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਿ੍ਪਿਾਵਾਸਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ੇਿਦੁਕਲਾਤ੍ਮਕਃ || ੧੫੩ ||
ਕਲਾਸਪ੍ਿਸ਼ੀ ਸਪ੍ਿਸ਼ਸਪ੍ਿਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ਰਃ |
ਅਸ਼ਟਾਿਸ਼ੌਸ਼ਧੀਸ੍ੜੁਨਸ਼ਟਰਸ਼ਟਾਿਸ਼ਨਵਨਧਃ ਸ੍ਮ੍ੜੁਤਃ |
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ਅਸ਼ਟਾਿਸ਼ਿਵੀਪਪਨਤਰਸ਼ਟਾਿਸ਼ਪੁਰਾਣਕ੍ਸ਼ੜੁਤ || ੧੫੪ ||
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ਅਸ਼ਟਾਿਸ਼ਨਲਨਪਵਯਨਸ਼ਟਸਮਨਸ਼ਟਗਨਯਾਿਕੋਨਵਿਃ || ੧੫੫ ||
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ਅਸ਼ਟਾਿਸ਼ਾਿੰਿਸਮ੍ਪੁੱ ਨਤਰਸ਼ਟਾਿਸ਼ਨਵਜਾਨਤਕ੍ਸ਼ੜੁਤ |
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ਏਕਨਵਂਸ਼ਃ ਪੁਮਾਿੇਕਨਵਂਸ਼ਤਯਿਗੁਨਲਪੁੱ ਲਵਃ || ੧੫੬ ||
ਚਤੁਨਰਵਂਸ਼ਨਤਤੁੱ ਤਵਾਤ੍ਮਾ ਪਿਚਨਵਂਸ਼ਾਖਯਪੂਰਸ਼
ੁ ਃ|
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ਸਪ੍ਨਵਂਸ਼ਨਤਤਾਰੇਸ਼ਃ ਸਪ੍ਨਵਂਸ਼ਨਤਯੋਗਕ੍ਸ਼ੜੁਤ || ੧੫੭ ||

w

ਿਵਾਨਤਰਂਸ਼ਦ੍ਭੈਰਵਾਧੀਸ਼ਸ਼ਚਤੁਨਸ੍ਰਂਸ਼ਨ੍ਮਹਾਹਰਿਃ |

w

w

ਸ਼ਨਟ੍ਰਂਸ਼ੁੱਤੁੱ ਤਵਸਂਭੂਨਤਰਸ਼ਟਨਤਰਂਸ਼ਤ੍ਕਲਾਤ੍ਮਕਃ || ੧੫੮ ||
ਪਿਚਾਸ਼ਨਿਵਸ਼੍ਣੁਸ਼ਕ੍ੀਸ਼ਃ ਪਿਚਾਸ਼ਨ੍ਮਾਤ੍ੜੁਕਾਲਯਃ |
ਨਿਵਪਿਚਾਸ਼ਿਵਪੁਃਸ਼ਰੇਣੀਨਤਰਸ਼ਸ਼ਟਯਕ੍ਸ਼ਸ਼ਰਸਂਸ਼ਰਯਃ |
ਪਿਚਾਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਸ਼ਰਸ਼ਰੇਣੀਪਿਚਾਸ਼ਿੁਿਨਰ ਵਗਰਹਃ || ੧੫੯ ||
ਚਤੁਃਸ਼ਨਸ਼ਟਮਹਾਨਸੁੱ ਨਧਯੋਨਗਿੀਵ੍ੜੁਿਦਵਨਿਦਤਃ |
ਿਮਿੇਕੋਿਪਿਚਾਸ਼ਨ੍ਮਰੁਿਵਰਗਨਿਰਰਗਲਃ || ੧੬੦ ||
ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼ਟਯਰਥਨਿਰ੍ਣੇਤਾ ਚਤੁਃਸ਼ਨਸ਼ਟਕਲਾਨਿਨਧਃ |

ਅਸ਼ਟਸ਼ਨਸ਼ਟਮਹਾਤੀਰਥਕ੍ਸ਼ਸ਼ੇਤਰਭੈਰਵਵਨਿਦਤਃ || ੧੬੧ ||
ਚਤੁਰਨਵਨਤਮਿ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਿੰ ਣਵਤਯਨਧਕਪਰਭੁਃ |
ਸ਼ਤਾਿਿਦਃ ਸ਼ਤਧ੍ੜੁਨਤਃ ਸ਼ਤਪਤਰਾਯਤੇਕ੍ਸ਼ਸ਼ਣਃ || ੧੬੨ ||
ਸ਼ਤਾਿੀਕਃ ਸ਼ਤਮਖਃ ਸ਼ਤਧਾਰਾਵਰਾਯੁਧਃ |
ਸਹਸਰਪਤਰਨਿਲਯਃ ਸਹਸਰਫਨਣਭੂਸ਼ਣਃ || ੧੬੩ ||
ਸਹਸਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਸਹਸਰਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ਃ ਸਹਸਰਪਾਤ |
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ਿਸ਼ਸਾਹਸਰਫਨਣਭ੍ੜੁਤ੍ਫਨਣਰਾਜਕ੍ਸ਼ੜੁਤਾਸਿਃ |
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ਸਹਸਰਿਾਮਸਂਸ੍ੁਤਯਃ ਸਹਸਰਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ਬ੍ਲਾਪਹਃ || ੧੬੪ ||

gm

ਅਸ਼ਟਾਸ਼ੀਨਤਸਹਸਰਾਿਯਮਹਰ੍ਨਸ਼ਸ੍ੋਤਰਪਾਨਠਤਃ || ੧੬੫ ||
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ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ਾਧਾਰਃ ਨਪਰਯਾਧਾਰੋ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ਾਧਾਰਮਿੋਮਯਃ |

ਚਤੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ਜਪਪਰੀਤਸ਼ਚਤੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ਪਰਕਾਸ਼ਕਃ || ੧੬੬ ||
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ਚਤੁਰਸ਼ੀਨਤਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ਾਣਾਂ ਜੀਵਾਿਾਂ ਿੇਹਸਂਨਸਥਤਃ |

w

ਕੋਨਟਸੂਰਯਪਰਤੀਕਾਸ਼ਃ ਕੋਨਟਚਿਦਾਂਰ ਸ਼ੁਨਿਰ੍ਮਲਃ || ੧੬੭ ||

w

w

ਨਸ਼ਵੋਦ੍ਭਵਾਿਯਸ਼ਟਕੋਨਟਵੈਿਾਯਕਧੁਰਨ੍ਧਰਃ |
ਸਪ੍ਕੋਨਟਮਹਾਮਿ੍ਰਮਨਿ੍ਰਤਾਵਯਵਿਯੁਨਤਃ || ੧੬੮ ||
ਤਰਯਨਸ੍ਰਂਸ਼ਤ੍ਕੋਨਟਸੁਰਸ਼ਰੇਣੀਪਰਣਤਪਾਿੁਕਃ |
ਅਿਿ੍ਿੇਵਤਾਸੇਵਯੋ ਹਯਿਿ੍ਸ਼ੁਭਿਾਯਕਃ || ੧੬੯ ||
ਅਿਿ੍ਿਾਮਾਿਿ੍ਸ਼ੀਰ ਰਿਿ੍ੋਿਿ੍ਸੌਖਯਿਃ |
ਅਿਿ੍ਸ਼ਨਕ੍ਸਨਹਤੋ ਹਯਿਿ੍ਮੁਨਿਸਂਸ੍ੁਤਃ || ੧੭੦ ||
ਇਨਤ ਵੈਿਾਯਕਂ ਿਾਮਨਾਂ ਸਹਸਰਨਮਿਮੀਨਰਤਮ |

ਇਿਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੇ ਮੁਹੂਰ੍ੇ ਯਃ ਪਠਨਤ ਪਰਤਯਹਂ ਿਰਃ || ੧੭੧ ||
ਕਰਸਥਂ ਤਸਯ ਸਕਲਮੈਨਹਕਾਮੁਸ਼੍ਨਮਕਂ ਸੁਖਮ |
ਆਯੁਰਾਰੋਗਯਮੈਸ਼ਵਰਯਂ ਧੈਰਯਂ ਸ਼ੌਰਯਂ ਬ੍ਲਂ ਯਸ਼ਃ || ੧੭੨ ||
ਮੇਧਾ ਪਰਗਨਯਾ ਧ੍ੜੁਨਤਃ ਕਾਨਿ੍ਃ ਸੌਭਾਗਯਮਨਭਰੂਪਤਾ |
ਸਤਯਂ ਿਯਾ ਕ੍ਸ਼ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਾਨਿ੍ਰਾਦ ਕ੍ਸ਼ਨਸ਼ਣਯਂ ਧਰ੍ਮਸ਼ੀਲਤਾ || ੧੭੩ ||
ਜਗਤ੍ਸਂਵਿਿਂ ਨਵਸ਼ਵਸਂਵਾਿੋ ਵੇਿਪਾਟਵਮ |
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ਓਜਸ੍ੇਜਃ ਕੁਲਂ ਸ਼ੀਲਂ ਪਰਤਾਪੋ ਵੀਰਯਮਾਰਯਤਾ |
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ਸਭਾਪਾਣ੍ਨਡਤਯਮੌਿਾਰਯਂ ਗਾਮ੍ਭੀਰਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਰਚਸਮ || ੧੭੪ ||
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ਗਨਯਾਿਂ ਨਵਗਨਯਾਿਮਾਨਸ੍ਕਯਂ ਸਥੈਰਯਂ ਨਵਸ਼ਵਾਸਤਾ ਤਥਾ || ੧੭੫ ||
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ਧਿਧਾਿਯਾਨਿਵ੍ੜੁੁੱ ਨਧਸ਼ਚ ਸਕ੍ਸ਼ੜੁਿਸਯ ਜਪਾਦ੍ਭਵੇਤ |
ਵਸ਼ਯਂ ਚਤੁਨਰਵਧਂ ਨਵਸ਼ਵਂ ਜਪਾਿਸਯ ਪਰਜਾਯਤੇ || ੧੭੬ ||
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ਰਾਗਨਯੋ ਰਾਜਕਲਤਰਸਯ ਰਾਜਪੁਤਰਸਯ ਮਨਿ੍ਰਣਃ |

w

ਜਪਯਤੇ ਯਸਯ ਵਸ਼ਯਾਰਥੇ ਸ ਿਾਸਸ੍ਸਯ ਜਾਯਤੇ || ੧੭੭ ||

w

w

ਧਰ੍ਮਾਰਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਸ਼ਾਣਾਮਿਾਯਾਸੇਿ ਸਾਧਿਮ |
ਸ਼ਾਨਕਿੀਡਾਨਕਿੀਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ੋਯਕ੍ਸ਼ਸ਼ਗਰਹਭਯਾਪਹਮ || ੧੭੮ ||
ਸਾਮਰਾਜਯਸੁਖਿਂ ਸਰਵਸਪਤਨਮਿਮਰਦਿਮ |
ਸਮਸ੍ਕਲਹਧਵਂਨਸ ਿਗ੍ਧਬ੍ੀਜਪਰਰੋਹਣਮ || ੧੭੯ ||
ਿੁਃਸਵਪਨਸ਼ਮਿਂ ਕੁੁੱ ਧਸਵਾਨਮਨਚੁੱ ਤਪਰਸਾਿਿਮ |
ਸ਼ਡਵਰਗਾਸ਼ਟਮਹਾਨਸੁੱ ਨਧਨਤਰਕਾਲਗਨਯਾਿਕਾਰਣਮ || ੧੮੦ ||
ਪਰਕ੍ਸ਼ੜੁਤਯਪਰਸ਼ਮਿਂ ਪਰਚਕਰਪਰਮਰਦਿਮ |

ਸਂਗਰਾਮਮਾਰਗੇ ਸਵੇਸ਼ਾਨਮਿਮੇਕਂ ਜਯਾਵਹਮ || ੧੮੧ ||
ਸਰਵਵਨ੍ਧਯਤਵਿੋਸ਼ਘ੍ਨਂ ਗਰ੍ਭਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ੈਕਕਾਰਣਮ |
ਪਠਯਤੇ ਪਰਤਯਹਂ ਯਤਰ ਸ੍ੋਤਰਂ ਗਣਪਤੇਨਰਿਮ || ੧੮੨ ||
ਿੇਸ਼ੇ ਤਤਰ ਿ ਿੁਰ੍ਨਭਕ੍ਸ਼ਸ਼ਮੀਤਯੋ ਿੁਨਰਤਾਨਿ ਚ |
ਿ ਤਿਗੇਹਂ ਜਹਾਨਤ ਸ਼ਰੀਰਯਤਰਾਯਂ ਜਪਯਤੇ ਸ੍ਵਃ || ੧੮੩ ||
ਕ੍ਸ਼ਸ਼ਯਕੁਸ਼ਠਪਰਮੇਹਾਰ੍ਸ਼ਭਗਿਦਰਨਵਸ਼ੂਨਚਕਾਃ |
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ਕਾਸਂ ਸ਼ਵਾਸਮੁਿਾਵਰ੍ਂ ਸ਼ੂਲਂ ਸ਼ੋਫਾਮਯੋਿਰਮ |
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ਗੁਲ੍ਮਂ ਪਲੀਹਾਿਮਸ਼ਮਾਿਮਨਤਸਾਰਂ ਮਹੋਿਰਮ || ੧੮੪ ||
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ਨਸ਼ਰੋਰੋਗਂ ਵਨਮਂ ਨਹੁੱ ਕਾਂ ਗਣ੍ਡਮਾਲਾਮਰੋਚਕਮ || ੧੮੫ ||
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ਵਾਤਨਪੁੱ ਤਕਫਿਵਿਦਵਨਤਰਿੋਸ਼ਜਨਿਤਜਵਰਮ |

ਆਗਿ੍ੁਨਵਸ਼ਮਂ ਸ਼ੀਤਮੁਸ਼੍ਣਂ ਚੈਕਾਨਹਕਾਨਿਕਮ || ੧੮੬ ||
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ਇਤਯਾਿਯੁਕ੍ਮਿੁਕ੍ਂ ਵਾ ਰੋਗਿੋਸ਼ਾਨਿਸਮ੍ਭਵਮ |

w

ਸਰਵਂ ਪਰਸ਼ਮਯਤਯਾਸ਼ੁ ਸ੍ੋਤਰਸਯਾਸਯ ਸਕ੍ਸ਼ੜੁੁੱ ਜਪਃ || ੧੮੭ ||

w

w

ਪਰਾਪਯਤੇਸਯ ਜਪਾਤ੍ਨਸੁੱ ਨਧਃ ਸ੍ੀਰ ਸ਼ੂਿਰੈਃ ਪਨਤਤੈਰਨਪ |
ਸਹਸਰਿਾਮਮਿ੍ਰੋਯਂ ਜਨਪਤਵਯਃ ਸ਼ੁਭਾਪ੍ਯੇ || ੧੮੮ ||
ਮਹਾਗਣਪਤੇਃ ਸ੍ੋਤਰਂ ਸਕਾਮਃ ਪਰਜਪਿੰ ਨਿਿਮ |
ਇੁੱ ਛਯਾ ਸਕਲਾਿ ਭੋਗਾਿੁਪਭੁਜਯੇਹ ਪਾਨਰਥਵਾਿ || ੧੮੯ ||
ਮਿੋਰਥਫਲੈ ਨਰਦਵਯੈਰਯ
ਵ ੋਮਯਾਿੈਰ੍ਮਿੋਰਮੈਃ |
ਚਿਦਰੇਿਦਰਭਾਸ੍ਕਰੋਪੇਿਬ੍
ਦਰ ਰਹ੍ਮਸ਼ਰਵਾਨਿਸਦ੍ਮਸੁ || ੧੯੦ ||
ਕਾਮਰੂਪਃ ਕਾਮਗਨਤਃ ਕਾਮਿਃ ਕਾਮਿੇਸ਼ਰ
ਵ ਃ|

ਭੁਕ੍ਵਾ ਯਥੇਪਨਸਤਾਨ੍ਭੋਗਾਿਭੀਸ਼ਟੈਃ ਸਹ ਬ੍ਨ੍ਧੁਨਭਃ || ੧੯੧ ||
ਗਣੇਸ਼ਾਿੁਚਰੋ ਭੂਤਵਾ ਗਣੋ ਗਣਪਨਤਨਪਰਯਃ |
ਿਿਦੀਸ਼ਵਰਾਨਿਸਾਿਿਦਰ
ੈ ਨਨਿਦਤਃ ਸਕਲੈ ਰਗਣੈਃ || ੧੯੨ ||
ਨਸ਼ਵਾਭਯਾਂ ਕ੍ਸ਼ੜੁਪਯਾ ਪੁਤਰਨਿਨਰਵਸ਼ੇਸ਼ਂ ਚ ਲਾਨਲਤਃ |
ਨਸ਼ਵਭਕ੍ਃ ਪੂਰ੍ਣਕਾਮੋ ਗਣੇਸ਼ਵਰਵਰਾਤ੍ਪੁਿਃ || ੧੯੩ ||
ਜਾਨਤਸ੍ਮਰੋ ਧਰ੍ਮਪਰਃ ਸਾਰਵਭੌਮੋਨਭਜਾਯਤੇ |

a.
c

ਯੋਗਨਸੁੱ ਨਧਂ ਪਰਾਂ ਪਰਾਪਯ ਗਨਯਾਿਵੈਰਾਗਯਸਂਯੁਤਃ |

om

ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਸ੍ੁ ਜਪਿੰ ਨਿਤਯਂ ਭਕ੍ਯਾ ਨਵਘ੍ਨੇਸ਼ਤਤ੍ਪਰਃ || ੧੯੪ ||
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ਨਿਰਿ੍ਰੇ ਨਿਰਾਬ੍ਾਧੇ ਪਰਮਾਿਿਦਸਨਂ ਗਨਯਤੇ || ੧੯੫ ||
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ਨਵਸ਼ਵੋਿੱਤੀਰ੍ਣੇ ਪਰੇ ਪੂਰ੍ਣੇ ਪੁਿਰਾਵ੍ੜੁੁੱ ਨਤਵਰ੍ਨਜਤੇ |
ਲੀਿੋ ਵੈਿਾਯਕੇ ਧਾਨਮਨ ਰਮਤੇ ਨਿਤਯਨਿਰ੍ੜੁਤੇ || ੧੯੬ ||
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ਯੋ ਿਾਮਨਭਰੁਤੈਰਦੁੱਤੈਃ ਪੂਜਯੇਿਰਚਯਏਿੰ
ੇ ਿਰਃ |

w

ਰਾਜਾਿੋ ਵਸ਼ਯਤਾਂ ਯਾਨਿ੍ ਨਰਪਵੋ ਯਾਨਿ੍ ਿਾਸਤਾਮ || ੧੯੭ ||

w

w

ਤਸਯ ਨਸਧਯਨਿ੍ ਮਿ੍ਰਾਣਾਂ ਿੁਰ੍ਲਭਾਸ਼ਚੇਸ਼ਟਨਸੁੱ ਧਯਃ |
ਮੂਲਮਿ੍ਰਾਿਨਪ ਸ੍ੋਤਰਨਮਿਂ ਨਪਰਯਤਮਂ ਮਮ || ੧੯੮ ||
ਿਭਸਯੇ ਮਾਨਸ ਸ਼ੁਕ੍ਸ਼ਲਾਯਾਂ ਚਤੁਰਥਯਾਂ ਮਮ ਜਨ੍ਮਨਿ |
ਿੂਰਵਾਨਭਰਨਾਮਨਭਃ ਪੂਜਾਂ ਤਰ੍ਪਣਂ ਨਵਨਧਵੁੱ ਚਰੇਤ || ੧੯੯ ||
ਅਸ਼ਟਿਰਵਯੈਨਰਵਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਕੁਰਯਾਦ੍ਭਨਕ੍ਸੁਸਂਯਤ
ੁ ਃ|
ਤਸਯੇਪਨਸਤਂ ਧਿਂ ਧਾਿਯਮੈਸ਼ਵਰਯਂ ਨਵਜਯੋ ਯਸ਼ਃ || ੨੦੦ ||
ਭਨਵਸ਼ਯਨਤ ਿ ਸਿਦਹ
ੇ ਃ ਪੁਤਰਪੌਤਾਰ ਨਿਕਂ ਸੁਖਮ |

ਇਿਂ ਪਰਜਨਪਤਂ ਸ੍ੋਤਰਂ ਪਨਠਤਂ ਸ਼ਰਾਨਵਤਂ ਸ਼ੁਤਮ || ੨੦੧ ||
ਵਯਾਕ੍ਸ਼ੜੁਤਂ ਚਨਰਚਤਂ ਧਯਾਤਂ ਨਵਮ੍ੜੁਸ਼ਟਮਨਭਵਨਿਦਤਮ |
ਇਹਾਮੁਤਰ ਚ ਨਵਸ਼ਵੇਸ਼ਾਂ ਨਵਸ਼ਵੈਸ਼ਵਰਯਪਰਿਾਯਕਮ || ੨੦੨ ||
ਸਵੁੱ ਛਿਦਚਾਨਰਣਾਪਯੇਸ਼ ਯੇਿ ਸਨ੍ਧਾਰਯਤੇ ਸ੍ਵਃ |
ਸ ਰਕ੍ਸ਼ਸ਼ਯਤੇ ਨਸ਼ਵੋਦ੍ਭੂਤੈਰਗਣੈਰਧਯਸ਼ਟਕੋਨਟਨਭਃ || ੨੦੩ ||
ਨਲਨਖਤਂ ਪੁਸ੍ਕਸ੍ੋਤਰਂ ਮਿ੍ਰਭੂਤਂ ਪਰਪੂਜਯੇਤ |
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ਤਤਰ ਸਰਵੋਿੱਤਮਾ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਿੰ ਨਿਧੁੱ ਤੇ ਨਿਰਿ੍ਰਮ || ੨੦੪ ||
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ਿਾਿੈਰਸ਼ੇਸ਼ੈਰਨਖਲੈ ਰਰ
੍ ਤੈਸ਼ਚ ਤੀਰਥਰ
ੈ ਸ਼ੇਸ਼ੈਰਨਖਲੈ ਰ੍ਮਖੈਸ਼ਚ |
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ਿ ਤਤ੍ਫਲਂ ਨਵਿਦਨਤ ਯਿਗਣੇਸ਼ਸਹਸਰਿਾਮਸ੍ਮਰਣੇਿ ਸਿਯਃ || ੨੦੫ ||
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ਏਤਿੰ ਿਾਮਨਾਂ ਸਹਸਰਂ ਪਠਨਤ ਨਿਿਮਣੌ ਪਰਤਯਹਂਪਰੋਿੱਨਜਹਾਿੇ
ਸਾਯਂ ਮਧਯਨਿਦਿੇ ਵਾ ਨਤਰਸ਼ਵਣਮਥਵਾ ਸਿ੍ਤਂ ਵਾ ਜਿੋ ਯਃ |
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ਸ ਸਯਾਿੈਸ਼ਵਰਯਧੁਰਯਃ ਪਰਭਵਨਤ ਵਚਸਾਂ ਕੀਨਰ੍ਮੁੁੱਚੈਸ੍ਿੋਨਤ
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ਿਾਨਰਿਰਯਂ ਹਨਿ੍ ਨਵਸ਼ਵਂ ਵਸ਼ਯਨਤ ਸੁਨਚਰਂ ਵਰ੍ਧਤੇ ਪੁਤਰਪੌਤਰੈਃ || ੨੦੬ ||

w

w

ਅਨਕਿਚਿੋਪਯੇਕਨਚੁੱ ਤੋ ਨਿਯਤੋ ਨਿਯਤਾਸਿਃ |
ਪਰਜਪਂਸ਼ਚਤੁਰੋ ਮਾਸਾਿ ਗਣੇਸ਼ਾਰਚਿਤਤ੍ਪਰਃ || ੨੦੭ ||
ਿਨਰਿਰਤਾਂ ਸਮੁਨ੍ਮੂਲਯ ਸਪ੍ਜਨ੍ਮਾਿੁਗਾਮਨਪ |
ਲਭਤੇ ਮਹਤੀਂ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮੀਨਮਤਯਾਗਨਯਾ ਪਾਰਮੇਸ਼ਵਰੀ || ੨੦੮ ||
ਆਯੁਸ਼ਯਂ ਵੀਤਰੋਗਂ ਕੁਲਮਨਤਨਵਮਲਂ ਸਮ੍ਪਿਸ਼ਚਾਨਰ੍ਿਾਸ਼ਃ
ਕੀਨਰ੍ਨਰਨਤਯਾਵਿਾਤਾ ਭਵਨਤ ਖਲੁ ਿਵਾ ਕਾਨਿ੍ਰਵਯਾਜਭਵਯਾ |
ਪੁਤਰਾਃ ਸਿ੍ਃ ਕਲਤਰਂ ਗੁਣਵਿਨਭਮਤਂ ਯਿਯਿਿਯੁੱਚ ਤੁੱ ਤ -

ੰਿੰਨਿਤਯਂ ਯਃ ਸ੍ੋਤਰਮਤ
ੇ ਤ ਪਠਨਤ ਗਣਪਤੇਸ੍ਸਯ ਹਸ੍ੇ ਸਮਸ੍ਮ || ੨੦੯ ||
ਗਣਨ੍ਜਯੋ ਗਣਪਨਤਰਹੇਰਮ੍ਬ੍ੋ ਧਰਣੀਧਰਃ |
ਮਹਾਗਣਪਨਤਰ੍ਬ੍ੁੁੱ ਨਧਨਪਰਯਃ ਕ੍ਸ਼ਨਸ਼ਪਰਪਰਸਾਿਿਃ || ੨੧੦ ||
ਅਮੋਘ੍ਨਸੁੱ ਨਧਰਮ੍ੜੁਤਮਿ੍ਰਨਸ਼ਚਿ੍ਾਮਨਣਨਰਨਨਧਃ |
ਸੁਮਿਗਲੋ ਬ੍ੀਜਮਾਸ਼ਾਪੂਰਕੋ ਵਰਿਃ ਕਲਃ || ੨੧੧ ||
ਕਾਸ਼ਯਪੋ ਿਿਦਿੋ ਵਾਚਾਨਸੁੱ ਧੋ ਢੁਣ੍ਨਢਨਰਵਿਾਯਕਃ |
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ਮੋਿਕੈਰੇਨਭਰਤਰਕ
ੈ ਨਵਂਸ਼ਤਯਾ ਿਾਮਨਭਃ ਪੁਮਾਿ || ੨੧੨ ||
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c

ਉਪਾਯਿਂ ਿਿੇਦ੍ਭਕ੍ਯਾ ਮਤ੍ਪਰਸਾਿਂ ਨਚਕੀਰ੍ਸ਼ਨਤ |
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ਵਤ੍ਸਰਂ ਨਵਘ੍ਨਰਾਜੋਸਯ ਤਥਯਨਮਸ਼ਟਾਰਥਨਸੁੱ ਧਯੇ || ੨੧੩ ||
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ਯਃ ਸ੍ੌਨਤ ਮਿਗਤਮਿਾ ਮਮਾਰਾਧਿਤਤ੍ਪਰਃ |

ਸ੍ੁਤੋ ਿਾਮਨਾ ਸਹਸਰੇਣ ਤੇਿਾਹਂ ਿਾਤਰ ਸਂਸ਼ਯਃ || ੨੧੪ ||
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ਿਮੋ ਿਮਃ ਸੁਰਵਰਪੂਨਜਤਾਨ੍ਘ੍ਰਯੇ

w

ਿਮੋ ਿਮੋ ਨਿਰੁਪਮਮਿਗਲਾਤ੍ਮਿੇ |

w

w

ਿਮੋ ਿਮੋ ਨਵਪੁਲਿਯੈਕਨਸੁੱ ਧਯੇ
ਿਮੋ ਿਮਃ ਕਨਰਕਲਭਾਿਿਾਯ ਤੇ || ੨੧੫ ||
ਨਕਨ੍ਨਕਣੀਗਣਰਨਚਤਚਰਣਃ
ਪਰਕਨਟਤਗੁਰੁਨਮਤਚਾਰੁਕਰਣਃ |
ਮਿਜਲਲਹਰੀਕਨਲਤਕਪੋਲਃ
ਸ਼ਮਯਤੁ ਿੁਨਰਤਂ ਗਣਪਨਤਿਾਮਨਾ || ੨੧੬ ||
|| ਇਨਤ ਸ਼ਰੀਗਣੇਸ਼ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਾਸਿਾਖਣ੍ਡੇ ਈਸ਼ਵਰਗਣੇਸ਼ਸਂਵਾਿੇ

w
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ਗਣੇਸ਼ਸਹਸਰਿਾਮਸ੍ੋਤਰਂ ਿਾਮ ਸ਼ਟਚਤਾਵ ਨਰਂਸ਼ਧ
ੋ ਯਾਯਃ ||

