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ਦ੍ੋਸ਼ੇ ਹ੍ੜੁਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਉਤ੍ਾਰ੍ਧਰਾਤ੍ਰੇ ਰਨਸ਼ੀਥ ਏਕੋऽਵਤ੍ੁ ਪ੍ਦ੍ਮਨਾਭਃ || ੨੧ ||
ਸ਼ਰੀਵਤ੍ਸਲਕ੍ਸ਼੍ਮਾऽਪ੍ਰਰਾਤ੍ਰ ਈਸ਼ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ ਈਸ਼ੋऽਰਸਧਰੋ ਜਨਾਰਿਨਃ |
ਦ੍ਾਮੋਦ੍ਰੋऽਵਯਾਦ੍ਨੁਸਂਧਯਂ ਪ੍ਰਭਾਤ੍ੇ ਰਵਸ਼੍ਣੁਃ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਕਾਲਮੂਰਰਤਃ || ੨੨
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ਚਕਰਂ ਯੁਗਾਂਤ੍ਾਨਲਰਤ੍ਗ੍ਮਨੇਰਮ ਭਰਮਤ੍ਸਮਂਤ੍ਾਦ੍ਭਗਵਤ੍ਪ੍ਰਯੁਕਮ
ਤ |
ਦ੍ਂਦ੍ਗ੍ਰਧ ਦ੍ਂਦ੍ਗ੍ਧਯਰਰਸੈਨਯਮਾਸ਼ੁ ਕਕ੍ਸ਼ਂ ਯਥਾ ਵਾਯੁਸਖ੍ੋ ਹੁਤ੍ਾਸ਼ਃ || ੨੩ ||
ਗਦ੍ੇऽਸ਼ਰਨਸ੍ਪ੍ਰ੍ਸ਼ਨਰਵਸ੍ਫੁਰਲਂਗੇ ਰਨਸ਼੍ਰਪ੍ਂਰਿ ਰਨਸ਼੍ਰਪ੍ਂਿਯਰਜਤ੍ਰਪ੍ਰਯਾऽਰਸ |
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ਤ੍ਵਂ ਯਾਤ੍ੁਧਾਨਪ੍ਰਮਥਪ੍ਰਤ੍
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ਯੰ ਨੋ ਭਯਂ ਗਰਹੇਭਯੋऽਭੂਤ੍ ਕੇਤ੍ੁਭਯੋ ਨ੍ੜੁਭਯ ਏਵ ਚ |
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ਰ ਯੋ ਭੂਤ੍ੇਭਯੋऽਰੇਭਯ ਏਵ ਚ || ੨੭ ||
ਸਰਵਾਣਯੇਤ੍ਾਰਨ ਭਗਵੰ ਨਾਮਰੂਪ੍ਾਸਤਕ
ਰ ੀਰਤਨਾਤ੍ |
ਪ੍ਰਯਾਂਤ੍ੁ ਸਂਕ੍ਸ਼ਯਂ ਸਦ੍ਯੋ ਯੇऽਨਯੇ ਸ਼ਰੇਯਃਪ੍ਰਤ੍ੀਪ੍ਕਾਃ || ੨੮ ||

ਗਰੁਡੋ ਭਗਵਾਨ ਸਤੋਤ੍ਰਸਤੋਮੁੱਛਂਦ੍ੋਮਯਃ ਪ੍ਰਭਃੁ |
ਰਕ੍ਸ਼ਤ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ਕ੍ੜੁੁੱ ਛਰੇਭਯੋ ਰਵਸ਼ਵਕ੍ਸੇਨਃ ਸਵਨਾਮਰਭਃ || ੨੯ ||
ਸਰਵਾਪ੍ਦ੍ਭਯੋ ਹਰੇਰਾ੍ ਮਰੂਪ੍ਯਾਨਾਯੁਧਾਰਨ ਨਃ |
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ਯਥੈਕਾਤ੍ਮਯਾਨੁਭਾਵੇਨ ਰਵਕਲ੍ਪ੍ਰਰਹਤ੍ਃ ਸਵਯਮ |
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ੂ ੈਰ੍ਃ ਸਦ੍ਾ ਸਰਵਤ੍ਰ ਸਰਵਗਃ || ੩੩ ||
ਰਵਰਦ੍ਕ੍ਸ਼ੁ ਰਦ੍ਕ੍ਸ਼ੂਰ੍ਧਵਮਧਃ ਸਮਂਤ੍ਾਦ੍ਂਤ੍ਰ੍ਬਰਹਰ੍ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਰਸਂਹਃ |
ਪ੍ਰਹਾਪ੍ਯਨ ਲੋ ਕਭਯਂ ਸਵਨੇਨ ਸਵਤ੍ੇਜਸਾ ਗਰਸਤਸਮਸਤਤ੍ੇਜਾਃ || ੩੪ ||
ਮਰਵੰ ਰਨਦ੍ਮਾਖ੍ਯਾਤ੍ਂ ਵਰ੍ਮ ਨਾਰਾਯਣਾਤ੍ਮਕਮ |

ਰਵਜੇਸ਼ਯਸਯਂਜਸਾ ਯੇਨ ਦ੍ਂਰਸ਼ਤ੍ੋऽਸੁਰਯੂਥਪ੍ਾਨ || ੩੫ ||
ਏਤ੍ੁੱ ਧਾਰਯਮਾਣਸਤੁ ਯਂ ਯਂ ਪ੍ਸ਼ਯਰਤ੍ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ |
ਪ੍ਦ੍ਾ ਵਾ ਸਂਸ੍ਪੜੁਸ਼ਤ੍
ੇ ਸਦ੍ਯਃ ਸਾਧਵਸਾਤ੍ ਸ ਰਵਮੁਚਯਤ੍ੇ || ੩੬ ||
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ਸਾਂਗਨੋ ਨਯਪ੍ਤ੍ਤ੍ ਸਦ੍ਯਃ ਸਰਵਮਾਨੋ ਹਯਵਾਰਕ੍ਸ਼ਰਾਃ |
ਰਵਦ੍ਯਾਰਮਮਾਂ ਧਾਰਯਤ੍ੋ ੍ੜੁਤ੍ਸਯਾਰਸਥਰਵਲਂਰਨਾਤ੍ || ੪੦ ||
ਸ ਵਾਲਰਖ੍ਲਯਵਚਨਾਦ੍ਸਥੀਨਯਾਦ੍ਾਯ ਰਵਸ੍ਰਮਤ੍ਃ |
ਪ੍ਰਾਸਯ ਪ੍ਰਾਚੀਸਰਸਵਤ੍ਯਾਂ ਸ੍ਾਤ੍ਵਾ ਧਾਮ ਸਵਮਨਵਗਾਤ੍ || ੪੧ ||

ਯ ਇਦ੍ਂ ਸ਼੍ੜੁਣੁਯਾਤ੍ ਕਾਲੇ ਯੋ ਧਾਰਯਰਤ੍ ਚਾਦ੍ੜੁਤ੍ਃ |
ਤ੍ਂ ਨਮਸਯਂਰਤ੍ ਭੂਤ੍ਾਰਨ ਮੁਚਯਤ੍ੇ ਸਰਵਤ੍ੋ ਭਯਾਤ੍ || ੪੨ ||
ਸ਼ਰੀਸ਼ੁਕ ਉਵਾਚ
ਏਤ੍ਾਂ ਰਵਦ੍ਯਾਮਰਧਗਤ੍ੋ ਰਵਸ਼ਵਰੂਪ੍ਾੁੱਛਤ੍ਕਰਤ੍ਃੁ |

a.
c

om

ਤ੍ਰੈਲੋਕਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਬੁਭੁਜੇ ਰਵਰਨਰ੍ਰਜਤ੍ਯ ੍ੜੁਧੇऽਸੁਰਾਨ || ੪੩ ||
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|| ਇਰਤ੍ ਸ਼ਰੀਮਦ੍ਭਾਗਵਤ੍ੇ ਸ਼ਸ਼ਠਸ੍ਕਂਧੇ ਨਾਰਾਯਣਵਰ੍ਮੋਪ੍ਦ੍ੇਸ਼ਃ ||

