ਕਵਚਂ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰਸ੍ਯ ਯਤੀਂਦ੍ਰਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ |
ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਮ ਗੁਰੁਵਰਯਸ੍ਯ ਵਾਂਮਿਤਾਰਥਪ੍ਦ੍
ਰ ਾਯਕਮ || ੧ ||
ੜੁਮ੍ਰਸ੍ਯਾਾੱਪ੍ਣਾਚਾਰਯਃ ਿਂਦ੍ੋਸ੍ਨੁ੍ਟੁਪ੍ ਪ੍ਰਕੀਮਰਿਤਮ |
ਦ੍ੇਵਤਾ ੍ਰੀਰਾਘਵੇਂਦ੍ਗ
ਰ ੁਰੁਮਰਰਥਮਸ੍ਾੱ ਧਯੇ || ੨ ||
ਅ੍ਟੋੋੱਤਰ੍ਤਂ ਜਪ੍ਯਂ ਭਮਕਿਯੁਕਿੇਨ ਚੇਤਸ੍ਾ |
ਏਦ੍ਯਖਦ੍ਯੋਤਨਦ੍ਯੋਤਪ੍ਰਤਾਪ੍ਂ ਰਾਮਮਾਨਸ੍ਮ |

om

ਉਦ੍ਯਤ੍ਪ੍ਰਦ੍ਯੋਤਨਦ੍ਯੋਤਭਰ੍ਮਕੂਰ੍ਮਾਸ੍ਨੇ ਮਸ੍ਥਤਮ || ੩ ||

gm

ਦ੍ੋਰਦਂਡਮਵਲਸ੍ਾੱ ਦ੍ਂਡਕਮਂਡਲੁਮਵਰਾਮਜਤਮ |

a.
c

ਧ੍ੜੁਤਕਾ੍ਾਯਵਸ੍ਨਂ ਤੁਲਸ੍ੀਹਾਰਵਕ੍ਸ਼੍ਸ੍ਮ || ੪ ||
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ਅਭਯ ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼੍ਮਾਲਾ੍ੀਲਕਰਾਂਬੁਜਮ || ੫ ||
ਯੋਗੀਂਦ੍ਰਵਂਦ੍ਯਪ੍ਾਦ੍ਾਬ੍ਜਂ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰਗੁਰੁਂ ਭਜੇ |

.y

ਮ੍ਰੋ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਮਨਤਯਂ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰੋਸ੍ਮਖਲੇ ੍ਟਦ੍ਃ || ੬ ||

w

ਪ੍ਾਪ੍ਾਮਦ੍ਰਪ੍ਾਟਨੇ ਵਜਰਃ ਕੇ੍ਾਨ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਸ੍ਦ੍ਾ |

w

w

ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਸ੍ੁਰਗਣਾਧੀ੍ੋ ਮੁਖਂ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਗੁਰੁਃ || ੭ ||
ਹਮਰਸ੍ੇਵਾਲਬ੍ਧਸ੍ਰਵਸ੍ਂਪ੍ਤ੍ਫਾਲਂ ਮਮਾਵਤੁ |
ਦ੍ੇਵਸ੍ਵਭਾਵੋਸ੍ਵਤੁ ਮੇ ਦ੍ੜੁ੍ੌ ਤਾੱ ਤ ਪ੍ਰਦ੍ਰ੍੍ਕਃ || ੮ ||
ਇ੍ਟਪ੍ਰਦ੍ਾਨੇ ਕਲ੍ਪ੍ਦ੍ਰਃ ੍ਰੋਤਰੇ ੍ਰਤਯਰਥਬੋਧਕਃ |
ਭਵਯਸ੍ਵਰੂਪ੍ੋ ਮੇ ਨਾਸ੍ਾਂ ਮਜਹਵਾਂ ਮੇਸ੍ਵਤੁ ਭਵਯਕ੍ਸ਼ੜੁਤ || ੯ ||
ਆਸ੍ਯਂ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਦ੍ੁਃਖਤੂਲਸ੍ਂਘਾਮਗਨਚਰਯਕਃ |
ਸ੍ੁਖਧੈਰਯਾਮਦ੍ਸ੍ੁਗੁਣੋ ਭਰਵੌ ਮਮ ਸ੍ਦ੍ਾਸ੍ਵਤੁ || ੧੦ ||

ਓ੍ਠੌ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਸ੍ਰਵਗਰਹਮਨਗਰਹ੍ਮਕਿਮਾਨ |
ਉਪ੍ਪ੍ਲਵੋਦ੍ਧੇੋੱਸ੍ੇਤੁਰਤ
ਦਂ ਾਨ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਸ੍ਦ੍ਾ || ੧੧ ||
ਮਨਰਸ੍ਿਦ੍ੋ੍ੋ ਮੇ ਪ੍ਾਤੁ ਕਪ੍ੋਲੌ ਸ੍ਰਵਪ੍ਾਲਕਃ |
ਮਨਰਵਦ੍ਯਮਹਾਵੇ੍ਃ ਕਂਠਂ ਮੇਸ੍ਤ
ਵ ੁ ਸ੍ਰਵਦ੍ਾ || ੧੨ ||
ਕਰ੍ਣਮੂਲੇ ਤੁ ਪ੍ਰਤਯਮਰਥਮੂਕਤਵਾਕਰਵਾਙ ਮਮ |
ਕਰੌ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਮਵਦ੍ਵਤ੍ਪ੍ਮਰਜ੍ਞੇਯਮਵ੍ੇ੍ਵਾਨ |

om

ਬਹੁਵਾਮਦ੍ਜਯੀ ਪ੍ਾਤੁ ਹਸ੍ਿੌ ਸ੍ਾੱ ਤਾੱ ਤਵਵਾਦ੍ਕ੍ਸ਼ੜੁਤ || ੧੩ ||
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ਵਾਗਵੈਖਰੀਭਵਯ੍ੇ੍ਜਯੀ ਵਕ੍ਸ਼੍ਸ੍ਥਲਂ ਮਮ || ੧੪ ||
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ਸ੍ਤੀਸ੍ਂਤਾਨਸ੍ਂਪ੍ਾੱਮਤਭਮਕਿ ਜ੍ਞਾਨਾਮਦ੍ਵੜੁਾੱ ਮਧਕ੍ਸ਼ੜੁਤ |
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ਸ੍ਿਨੌ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਮਨਤਯਂ ੍ਰੀਰਾਵਦ੍ਯਹਾਮਨਕ੍ਸ਼ੜੁਤ || ੧੫ ||
ਪ੍ੁਣਯਵਰ੍ਧਨਪ੍ਾਦ੍ਾਬ੍ਜਾਮਭ੍ੇਕਜਲਸ੍ਂਚਯਃ |
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ਨਾਮਭਂ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਪ੍ਾ ਦ੍ਯੁਨਦ੍ੀਤੁਲਯਸ੍ਦ੍ਗਣ
ੁ ਃ || ੧੬ ||

w

ਪ੍ੜੁ੍ਟਂ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਮਨਤਯਂ ਤਾਪ੍ਤਰਯਮਵਨਾ੍ਕ੍ਸ਼ੜੁਤ |

w

w

ਕਮਟਂ ਮੇ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਸ੍ਦ੍ਾ ਵਂਧਯਾਸ੍ਤ੍ਪ੍ੁਤਰਦ੍ਾਯਕਃ || ੧੭ ||
ਜਘਨਂ ਮੇਸ੍ਵਤੁ ਸ੍ਦ੍ਾ ਵਯਂਗਸ੍ਵਂਗਸ੍ਮੜੁਾੱ ਮਧਕ੍ਸ਼ੜੁਤ |
ਗੁਹਯਂ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਪ੍ਾਪ੍ਗਰਹਾਮਰ੍ਟਮਵਨਾ੍ਕ੍ਸ਼ੜੁਤ || ੧੮ ||
ਭਕਿਾਘਮਵਧਵਂਸ੍ਕਰਮਨਜਮੂਮਰਿਪ੍ਰਦ੍ਰ੍੍ਕਃ |
ਮੂਮਰਿਮਾਨ੍ਪ੍ਾਤੁ ਮੇ ਰੋਮਂ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰੋ ਜਗਦ੍ਗਰ
ੁ ੁਃ || ੧੯ ||
ਸ੍ਰਵਤਂਤਰਸ੍ਵਤਂਤਰੋੋੱਸ੍ੌ ਜਾਨੁਨੀ ਮੇ ਸ੍ਦ੍ਰਾਵਤੁ |
ਜਂਘੇ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਮਨਤਯਂ ੍ਰੀਮਧਵਮਤਵਰ੍ਧਨਃ || ੨੦ ||

ਮਵਜਯੀਂਦ੍ਰਕਰਾਬ੍ਜੋੋੱਥਸ੍ੁਧੀਂਦ੍ਰਵਰਪ੍ੁਤਕ
ਰ ਃ|
ਗੁਲ੍ਫੌ ੍ਰੀਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰੋ ਮੇ ਯਮਤਰਾਟ ਸ੍ਰਵਦ੍ਾਸ੍ਵਤੁ || ੨੧ ||
ਪ੍ਾਦ੍ੌ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮੇ ਸ੍ਰਵਭਯਹਾਰੀ ਕ੍ਸ਼ੜੁਪ੍ਾਮਨਮਧਃ |
ਜ੍ਞਾਨਭਮਕਿਸ੍ੁਪ੍ੁਤਾਰ ਯੁਰਯ੍ਃ ੍ਰੀਪ੍ੁਣਯਵਰ੍ਧਨਃ || ੨੨ ||
ਕਰਪ੍ਾਦ੍ਾਂਗੁਲੀਃ ਸ੍ਰਵਾ ਮਮਾਵਤੁ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ |
ਨਖਾਨਵਤੁ ਮੇ ਸ੍ਰਵਾਨ ਸ੍ਰਵ੍ਾਸ੍ਿਰਮਵ੍ਾਰਦ੍ਃ |
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ਪ੍ਰਮਤਵਾਮਦ੍ਜਯਸ੍ਵਾਂਤਭੇਦ੍ਮਚਹਨਾਦ੍ਰੋ ਗੁਰੁਃ || ੨੩ ||
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ਅਪ੍ਰੋਕ੍ਸ਼੍ੀਕ੍ਸ਼ੜੁਤ੍ਰੀ੍ਃ ਪ੍ਰਾਚਯਾਂ ਮਦ੍ਮ੍ ਸ੍ਦ੍ਾਸ੍ਵਤੁ || ੨੪ ||
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ਸ੍ ਦ੍ਕ੍ਸ਼ਮ੍ਣੇ ਚਾਵਤੁ ਮਾਂ ਸ੍ਮੁਪ੍ੇਕ੍ਸ਼ਮ੍ਤਭਾਵਜਃ |
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ਅਪ੍ੇਕ੍ਸ਼ਮ੍ਤਪ੍ਰਦ੍ਾਤਾ ਚ ਪ੍ਰਤੀਚਯਾਮਵਤੁ ਪ੍ਰਭੁਃ || ੨੫ ||
ਦ੍ਯਾਦ੍ਾਕ੍ਸ਼ਮ੍ਣਯਵੈਰਾਗਯਵਾਕ੍ਸ਼ਪ੍ਾਟਵਮੁਖਾਂਮਕਤਃ |
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ਸ੍ਦ੍ੋਦ੍ੀਚਯਾਮਵਤੁ ਮਾਂ ੍ਾਪ੍ਾਨੁਗਰਹ੍ਮਕਿਮਾਨ || ੨੬ ||

w

ਮਨਮਖਲੇਂ ਮਦ੍ਰਯਦ੍ੋ੍ਘਨੋ ਮਹਾਨੁਗਰਹਕ੍ਸ਼ੜੁਦ੍ਗੁਰੁਃ |

w

w

ਅਧ੍ਚੋਰ੍ਧਵਂ ਚਾਵਤੁ ਮਾਮ੍ਟਾਕ੍ਸ਼੍ਰਮਨੂਮਦ੍ਤਮ || ੨੭ ||
ਆਤ੍ਮਾਤ੍ਮੀਯਾਘਰਾਮ੍ਘਨੋ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮਵਮਦ੍ਕ੍ਸ਼੍ੁ ਚ |
ਚਤੁਰ੍ਣਾਂ ਚ ਪ੍ੁਮਰਥਾਨਾਂ ਦ੍ਾਤਾ ਪ੍ਰਾਤਃ ਸ੍ਦ੍ਾਸ੍ਵਤੁ || ੨੮ ||
ਸ੍ਂਗਮਰੇਵਤੁ ਮਾਂ ਮਨਤਯਂ ਤਾੱ ਤਵਮਵਤ੍ਸ੍ਰਵਸ੍ੌਖਯਕ੍ਸ਼ੜੁਤ |
ਮਧਯਾਹਨੇऽਗਮਯਮਮਹਮਾ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮਹਾਯ੍ਾਃ || ੨੯ ||
ਮੜੁਤਪ੍ੋਤਪ੍ਰਾਣਦ੍ਾਤਾ ਸ੍ਾਯਾਹਨੇ ਮਾਂ ਸ੍ਦ੍ਾਸ੍ਵਤੁ |
ਵੇਮਦ੍ਸ੍ਥਪ੍ੁਰੁ੍ੋੋੱਜੀਵੀ ਮਨ੍ੀਥੇ ਪ੍ਾਤੁ ਮਾਂ ਗੁਰੁਃ || ੩੦ ||

ਵਮਹਨਸ੍ਥਮਾਮਲਕੋੋੱਧਰਿਾ ਵਮਹਨਤਾਪ੍ਾਤ੍ਸ੍ਦ੍ਾਸ੍ਵਤੁ |
ਸ੍ਮਗਰਟੀਕਾਵਯਾਖਯਾਤਾ ਗੁਰਰ੍
ੁ ਮੇ ਮਵ੍ਯੇਸ੍ਵਤੁ || ੩੧ ||
ਕਾਂਤਾਾੱਰੇਵਤੁ ਮਾਂ ਮਨਤਯਂ ਭਾਾੱਟ (ਭਾ੍ਯ) ਸ੍ਂਗਰਹਕ੍ਸ਼ੜੁਦ੍ਗੁਰੁਃ |
ਸ੍ੁਧਾਪ੍ਮਰਮਲ਼ੋ ੋੱਧਰਿਾ ਸ੍ੁ (ਸ੍ਵ)ੱਾੱਿਂਦ੍ਸ੍ਿੁ ਸ੍ਦ੍ਾਸ੍ਵਤੁ || ੩੨ ||
ਰਾਜਚੋਰਮਵ੍ਵਯਾਮਧਯਾਦ੍ੋਵਨਯਮੜੁਗਾਮਦ੍ਮਭਃ |
ਗਤੌ ਸ੍ਰਵਤਰ ਮਾਂ ਪ੍ਾਤੂਪ੍ਮਨ੍ਦ੍ਰਥਕ੍ਸ਼ੜੁਦ੍ਗੁਰੁਃ |

om

ਅਪ੍ਸ੍ਮਾਰਾਪ੍ਹਰਿਾ ਨਃ ੍ਾਸ੍ਿਰਮਵਤ੍ਸ੍ਰਵਦ੍ਾਸ੍ਵਤੁ || ੩੩ ||
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ੜੁਗਵਯਾਖਯਾਨਕ੍ਸ਼ੜੁਦ੍ਾਚਾਰਯਃ ਮਸ੍ਥਤੌ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮਾਂ ਸ੍ਦ੍ਾ || ੩੪ ||
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ਮਂਤਰਾਲਯਮਨਵਾਸ੍ੀ ਮਾਂ ਜਾਗਰਤ੍ਕਾਲੇ ਸ੍ਦ੍ਾਸ੍ਵਤੁ |
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ਨਯਾਯਮੁਕਾਿ ਵਲੀਕਰਿਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮਾਂ ਸ੍ਦ੍ਾ || ੩੫ ||
ਮਾਂ ਪ੍ਾਤੁ ਚਂਮਦ੍ਰਕਾਵਯਾਖਯਾਕਰਿਾ ਸ੍ੁਪ੍ਿੌ ਮਹ ਤਾੱ ਤ ਕ੍ਸ਼ੜੁਤ |
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ਸ੍ੁਤਂਤਰਦ੍ੀਮਪ੍ਕਾਕਰਿਾ ਮੁਕਿੌ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮਾਂ ਗੁਰੁਃ || ੩੬ ||

w

ਗੀਤਾਰਥਸ੍ਂਗਰਹਕਰਾੱ ਸ੍ਦ੍ਾ ਰਕ੍ਸ਼੍ਤੁ ਮਾਂ ਗੁਰਃੁ |

w

w

੍ਰੀਮਧਵਮਤਦ੍ੁਗ੍ਧਾਬ੍ਮਧਚਂਦ੍ਰੋਸ੍ਵਤੁ ਸ੍ਦ੍ਾਸ੍ਨਘਃ || ੩੭ ||
ਇਮਤ ੍ਰੀਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰਸ੍ਯ ਕਵਚਂ ਪ੍ਾਪ੍ਨਾ੍ਨਮ |
ਸ੍ਰਵਵਯਾਮਧਹਰਂ ਸ੍ਦ੍ਯਃ ਪ੍ਾਵਨਂ ਪ੍ੁਣਯਵਰ੍ਧਨਮ || ੩੮ ||
ਯ ਇਦ੍ਂ ਪ੍ਠਤੇ ਮਨਤਯਂ ਮਨਯਮੇਨ ਸ੍ਮਾਮਹਤਃ |
ਅਦ੍ੜੁਮ੍ਟਃ ਪ੍ੂਰ੍ਣਦ੍ੜੁਮ੍ਟਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ੇਡਮੂਕਸ੍
ੋ ਮਪ੍ ਵਾਕ੍ਸ਼ਪ੍ਮਤਃ || ੩੯ ||
ਪ੍ੂਰ੍ਣਾਯੁਃ ਪ੍ੂਰ੍ਣਸ੍ਂਪ੍ਾੱਮਤਭਮਕਿ ਜ੍ਞਾਨਾਮਭਵੜੁਾੱ ਮਧਕ੍ਸ਼ੜੁਤ |
ਪ੍ੀਤਵਾ ਵਾਮਰ ਨਰੋ ਯੇਨ ਕਵਚੇਨਾਮਭਮਂਮਤਰਤਮ || ੪੦ ||

ਜਹਾਮਤ ਕੁਕ੍ਸ਼ਮ੍ਗਾਨ ਰੋਗਾਨ ਗੁਰੁਵਰਯਪ੍ਰਸ੍ਾਦ੍ਤਃ |
ਪ੍ਰਦ੍ਕ੍ਸ਼ਮ੍ਣਨਮਸ੍ਕਾਰਾਨ ਗੁਰੋਰੜ
ਵ ੁਂਦ੍ਾਵਨਸ੍ਯ ਯਃ || ੪੧ ||
ਕਰੋਮਤ ਪ੍ਰਯਾ ਭਕਿਯਾ ਤਦ੍ੇਤਤ੍ਕਵਚਂ ਪ੍ਠਨ |
ਪ੍ਂਗੁਃ ਕੂਮਣ੍ਚ ਪ੍ੌਗਂਡਃ ਪ੍ੂਰ੍ਣਾਂਗੋ ਜਾਯਤੇ ਧਰਵਮ || ੪੨ ||
੍ੇ੍ਾ੍ਚ ਕੁ੍ਠਪ੍ੂਰਵਾ੍ਚ ਨ੍ਯਂਤਯਾਮਯਰਾ੍ਯਃ |
ਵੜੁਂਦ੍ਾਵਨੇ ਸ੍ੰ ਮਨਮਹਤਮਮਭਮ੍ਚਯ ਯਥਾਮਵਮਧ |
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ਅ੍ਟਾਕ੍ਸ਼੍ਰੇਣ ਮਂਤਰੇਣ ਸ੍ਿੋਤਰੇਣ ਕਵਚੇਨ ਚ || ੪੩ ||
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੍ੋਡ੍ੈਰੁਪ੍ਚਾਰੈ੍ਚ ਸ੍ਂਪ੍ੂਜਯ ਮਤਰਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ |
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ਯਂਤਰੇ ਮਂਤਰਾਕ੍ਸ਼੍ਰਾਣਯ੍ਟੌ ਮਵਮਲਖਯਾਤਰ ਪ੍ਰਮਤਮ੍ਠਤਮ || ੪੪ ||
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ਅ੍ਟੋੋੱਤਰ੍ਤਾਖਯਾਮਭਰਰਚਯੇਤ੍ਕੁਸ੍ੁਮਾਮਦ੍ਮਭਃ || ੪੫ ||
ਫਲੈ ੍ਚ ਮਵਮਵਧੈਰੇਵ ਗੁਰੋਰਰਚਾਂ ਪ੍ਰਕੁਰਵਤਃ |
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ਨਾਮ੍ਰਵਣਮਾਤਰੇਣ ਗੁਰੁਵਰਯਪ੍ਰਸ੍ਾਦ੍ਤਃ || ੪੬ ||

w

ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਮਪ੍੍ਾਚਾਦ੍ਯਾਃ ਮਵਦ੍ਰਵਂਮਤ ਮਦ੍੍ੋ ਦ੍੍ |

w

w

ਪ੍ਠੇਦ੍ੇਤਾੱਮਤਰਕਂ ਮਨਤਯਂ ਗੁਰੋਰਵੜੁਂਦ੍ਾਵਨਾਂਮਤਕੇ || ੪੭ ||
ਦ੍ੀਪ੍ਂ ਸ੍ਂਯੋਜਯ ਮਵਦ੍ਯਾਵਾਨ ਸ੍ਭਾਸ੍ੁ ਮਵਜਯੀ ਭਵੇਤ |
ਰਾਜਚੋਰਮਹਾਵਯਾਘਰਸ੍ਰ੍ਪ੍ਨਕਰਾਮਦ੍ਪ੍ੀਡਨਾਤ || ੪੮ ||
ਕਵਚਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵੇਣ ਭਯਂ ਤਸ੍ਯ ਨ ਜਾਯਤੇ |
ਸ੍ੋਮਸ੍ੂਰਯੋਪ੍ਰਾਗਾਮਦ੍ਕਾਲੇ ਵੜੁਂਦ੍ਾਵਨਾਂਮਤਕੇ || ੪੯ ||
ਕਵਚਾਮਦ੍ਮਤਰਕਂ ਪ੍ੁਣਯਮਾੱ ਪ੍ਣਾਚਾਰਯਦ੍ਰ੍ਮ੍ਤਮ |
ਜਪ੍ੇਦ੍ਯਃ ਸ੍ ਧਨਂ ਪ੍ੁਤਰਾਨ ਭਾਰਯਾਂ ਚ ਸ੍ੁਮਨੋਰਮਾਮ || ੫੦ ||

ਜ੍ਞਾਨਂ ਭਮਕਿਂ ਚ ਵੈਰਾਗਯਂ ਭੁਮਕਿਂ ਮੁਮਕਿਂ ਚ ੍ਾਤੀਮ |
ਸ੍ਂਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਮੋਦ੍ਤੇ ਮਨਤਯਂ ਗੁਰੁਵਰਯਪ੍ਰਸ੍ਾਦ੍ਤਃ || ੫੧ ||
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|| ਇਮਤ ੍ਰੀਮਦ੍ਾੱ ਪ੍ਣਾਚਾਰਯਮਵਰਮਚਤਂ ੍ਰੀਰਾਘਵੇਂਦ੍ਕ
ਰ ਵਚਂ ਸ੍ਂਪ੍ਰ੍
ੂ ਣਮ ||

