ਧ੍ਯਾਨਂ
ਅਰੁਣਾਂ ਕਰੁਣਾ ਤਰਂਗਿਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ ਧ੍ੜੁਤਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਚਾਪਾਮ |
ਅਗਣਮਾਗਿਗਿ ਰਾਵ੍ੜੁਤਾਂ ਮਯੂਖੈਃ ਅਹਗਮਤਯੇਵ ਗਵਿਾਵਯੇ ਿਵਾਨੀਮ || ੧ ||
ਹਗਰੈਃ ਓਂ
ਸ਼ਰੀ ਮਾਤਾ, ਸ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਿ੍ਯੀ, ਸ਼ਰੀਮਤ-ਗਸਂਹਾਸਨੇਸ਼ਵਰੀ |
ਉਿਯਦ੍ਿਾਨੁ ਸਹਸਰਾਿਾ, ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁ ਸਮਗਨਵਤਾ |

om

ਗਚਿਗਿ੍ ਕੁਡ
ਂ ਸਂਿੂਤਾ, ਿੇਵਕਾਰਯਸਮੁਿਯਤਾ || ੧ ||

a.
c

ਰਾਿਸਵਰੂਪ ਪਾਸ਼ਾਢ੍ਯਾ, ਕਰੋਧ੍ਾਕਾਰਾਂਕੁਸ਼ੋੋੱਜ੍ਵਲਾ || ੨ ||

gm

ਮਨੋਰੂਪੇਕ੍ਸ਼ੁਕੋਿਡ
ਂ ਾ, ਪਂਚਤਨ੍ਮਾਤਰ ਸਾਯਕਾ |

ou
si

ਗਨਜ੍ਾਰੁਣ ਪਰਿਾਪੂਰ ਮੱ ਜ੍ਿ-ਬਰਹ੍ਮਾਂਡਮਂਡਲਾ || ੩ ||
ਚਂਪਕਾਸ਼ੋਕ ਪੁੁੰ ਨਾਿ ਸੌਿਂਗਧ੍ਕ ਲਸਤ੍ਕਚਾ

.y

ਕੁਰੁਗਵਂਿ ਮਗਣਸ਼ਰੇਣੀ ਕਨਤ੍ਕੋਟੀਰ ਮਂਗਡਤਾ || ੪ ||

w

ਅਸ਼ਟਮੀ ਚਂਿਰ ਗਵਿਰਾਜ੍ ਿਗਿਕਸਥਲ ਸ਼ੋਗਿਤਾ |

w

w

ਮੁਖਚਂਿਰ ਕਿਂਕਾਿ ਮ੍ੜੁਿਨਾਗਿ ਗਵਸ਼ੇਸ਼ਕਾ || ੫ ||
ਵਿਨਸ੍ਮਰ ਮਾਂਿਲਯ ਗ੍ੜੁਹਤੋਰਣ ਗਚੱ ਗਲਕਾ |
ਵਕ੍ਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਪਰੀਵਾਹ ਚਲਨ੍ਮੀਨਾਿ ਲੋ ਚਨਾ || ੬ ||
ਨਵਚਂਪਕ ਪੁਸ਼੍ਪਾਿ ਨਾਸਾਿਂਡ ਗਵਰਾਗਜ੍ਤਾ |
ਤਾਰਾਕਾਂਗਤ ਗਤਰਸ੍ਕਾਗਰ ਨਾਸਾਿਰਣ ਿਾਸੁਰਾ || ੭ ||
ਕਿਂਬ ਮਂਜ੍ਰੀਕ੍ਲੁਪ੍ ਕਰ੍ਣਪੂਰ ਮਨੋਹਰਾ |
ਤਾਟਂਕ ਯੁਿਿੀਿੂਤ ਤਪਨੋਡੁਪ ਮਂਡਲਾ || ੮ ||

ਪਦ੍ਮਰਾਿ ਗਸ਼ਲਾਿਰ੍ਸ਼ ਪਗਰਿਾਗਵ ਕਪੋਲਿੂੈਃ |
ਨਵਗਵਿੁਮ ਗਬਂਬਸ਼ਰੀੈਃ ਨਯੱਕਾਗਰ ਰਿਨੱਛਿਾ || ੯ ||
ਸ਼ੁੱ ਧ੍ ਗਵਿਯਾਂਕੁਰਾਕਾਰ ਗਿਵਜ੍ਪਂਗਕ੍ ਿਵਯੋੋੱਜ੍ਲ
ਵ ਾ|
ਕਰ੍ਪੂਰਵੀਗਟ ਕਾਮੋਿ ਸਮਾਕਰ੍ਸ਼ ੱੱਗਿਿਂਤਰਾ || ੧੦ ||
ਗਨਜ੍ਸੱ ਲਾਪ ਮਾਧ੍ੁਰਯ ਗਵਗਨਰ੍ਿਰ-ਤ੍ਗਸਤ ਕੱ ਛਪੀ |
ਅਨਾਕਗਲਤ ਸਾਦ੍ੜੁਸ਼ਯ ਚੁਬੁਕ ਸ਼ਰੀ ਗਵਰਾਗਜ੍ਤਾ |

om

ਮਂਿਸ੍ਗਮਤ ਪਰਿਾਪੂਰ ਮੱ ਜ੍ਤ-ਕਾਮੇਸ਼ ਮਾਨਸਾ || ੧੧ ||

gm

ਕਨਕਾਂਿਿ ਕੇਯੂਰ ਕਮਨੀਯ ਿੁਜ੍ਾਗਨਵਤਾ |

a.
c

ਕਾਮੇਸ਼ਬੱ ਧ੍ ਮਾਂਿਲਯ ਸੂਤਰਸ਼ੋਗਿਤ ਕਂਥਰਾ || ੧੨ ||

ou
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ਰਤ੍ਿਰਵੇਯ ਗਚਂਤਾਕ ਲੋ ਲਮੁਕ੍ਾ ਫਲਾਗਨਵਤਾ || ੧੩ ||
ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰੇਮਰਤ੍ ਮਗਣ ਪਰਗਤਪਣਸ੍ਨੀ|

.y

ਨਾਿਯਾਲਵਾਲ ਰੋਮਾਗਿ ਲਤਾਫਲ ਕੁਚਿਵਯੀ || ੧੪ ||

w

ਲਕ੍ਸ਼ਯਰੋਮਲਤਾ ਧ੍ਾਰਤਾ ਸਮੁੁੰ ਨੇਯ ਮਧ੍ਯਮਾ |

w

w

ਸ੍ਨਿਾਰ ਿਿਨ-ਮਧ੍ਯ ਪੱ ਟਬਂਧ੍ ਵਗਿਤਰਯਾ || ੧੫ ||
ਅਰੁਣਾਰੁਣ ਕੌਸੁਂਿ ਵਸ੍ਰ ਿਾਸਵਤ-ਕਟੀਤਟੀ |
ਰਤ੍ਗਕਂਗਕਗਣ ਕਾਰਮਯ ਰਸ਼ਨਾਿਾਮ ਿੂਗਸ਼ਤਾ || ੧੬ ||
ਕਾਮੇਸ਼ ਿ੍ਯਾਤ ਸੌਿਾਿਯ ਮਾਰਦਵੋਰੁ ਿਵਯਾਗਨਵਤਾ |
ਮਾਗਣਕਯ ਮਕੁਟਾਕਾਰ ਜ੍ਾਨੁਿਵਯ ਗਵਰਾਗਜ੍ਤਾ || ੧੭ ||
ਇਂਿਰਿੋਪ ਪਗਰਕ੍ਗਸ਼ਪ੍ ਸ੍ਮਰ ਤੂਣਾਿ ਜ੍ਂਗਿਕਾ |
ਿੂਢ੍ਿੁਲ੍ਿਾ ਕੂਰ੍ਮਪ੍ੜੁਸ਼ਠ ਜ੍ਗਯਸ਼੍ਣੁ ਪਰਪਿਾਗਨਵਤਾ || ੧੮ ||

ਨਖਿੀਗਧ੍ਗਤ ਸਂਛੁੰਨ ਨਮੱ ਜ੍ਨ ਤਮੋਿੁਣਾ |
ਪਿਿਵਯ ਪਰਿਾਜ੍ਾਲ ਪਰਾਕ੍ੜੁਤ ਸਰੋਰੁਹਾ || ੧੯ ||
ਗਸ਼ਂਜ੍ਾਨ ਮਗਣਮਂਜ੍ੀਰ ਮਂਗਡਤ ਸ਼ਰੀ ਪਿਾਂਬੁਜ੍ਾ |
ਮਰਾਿੀ ਮਂਿਿਮਨਾ, ਮਹਾਲਾਵਣਯ ਸ਼ੇਵਗਧ੍ੈਃ || ੨੦ ||
ਸਰਵਾਰੁਣਾਨਵਿਯਾਂਿੀ ਸਰਵਾਿਰਣ ਿੂਗਸ਼ਤਾ |
ਸੁਮੇਰੁ ਮਧ੍ਯਸ਼੍ੜੁਂਿਸਥਾ, ਸ਼ਰੀਮੁੰ ਨਿਰ ਨਾਗਯਕਾ |

om

ਗਸ਼ਵਕਾਮੇਸ਼ਵਰਾਂਕਸਥਾ, ਗਸ਼ਵਾ, ਸਵਾਧ੍ੀਨ ਵੱ ਲਿਾ || ੨੧ ||

a.
c

ਗਚਂਤਾਮਗਣ ਗ੍ੜੁਹਾਂਤਸਥਾ, ਪਂਚਬਰਹ੍ਮਾਸਨਗਸਥਤਾ || ੨੨ ||

gm

ਮਹਾਪਦ੍ਮਾਟਵੀ ਸਂਸਥਾ, ਕਿਂਬ ਵਨਵਾਗਸਨੀ |

ou
si

ਸੁਧ੍ਾਸਾਿਰ ਮਧ੍ਯਸਥਾ, ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਮਿਾਗਯਨੀ || ੨੩ ||
ਿੇਵਰ੍ਗਸ਼ ਿਣਸਂਿਾਤ ਸ੍ੂਯਮਾਨਾਤ੍ਮ ਵਿਵਾ |

.y

ਿਂਡਾਸੁਰ ਵਧ੍ੋਿਯੁਕ੍ ਸ਼ਗਕ੍ਸੇਨਾ ਸਮਗਨਵਤਾ || ੨੪ ||

w

ਸਂਪਤ੍ਕਰੀ ਸਮਾਰੂਢ੍ ਗਸਂਧ੍ੁਰ ਵਰਜ੍ਸੇਗਵਤਾ |

w

w

ਅਸ਼ਵਾਰੂਢ੍ਾਗਧ੍ਗਸ਼ਠਤਾਸ਼ਵ ਕੋਗਟਕੋਗਟ ਗਿਰਾਵ੍ੜੁਤਾ || ੨੫ ||
ਚਕਰਰਾਜ੍ ਰਥਾਰੂਢ੍ ਸਰਵਾਯੁਧ੍ ਪਗਰਸ਼੍ਕ੍ੜੁਤਾ |
ਿੇਯਚਕਰ ਰਥਾਰੂਢ੍ ਮਂਗਤਰਣੀ ਪਗਰਸੇਗਵਤਾ || ੨੬ ||
ਗਕਗਰਚਕਰ ਰਥਾਰੂਢ੍ ਿਂਡਨਾਥਾ ਪੁਰਸ੍ਕ੍ੜੁਤਾ |
ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਗਲਗਨ ਕਾਕ੍ਗਸ਼ਪ੍ ਵਗਹ੍ਪਰਾਕਾਰ ਮਧ੍ਯਿਾ || ੨੭ ||
ਿਂਡਸਨਯ ਵਧ੍ੋਿਯੁਕ੍ ਸ਼ਗਕ੍ ਗਵਕਰਮਹਰ੍ਗਸ਼ਤਾ |
ਗਨਤਯਾ ਪਰਾਕਰਮਾਟੋਪ ਗਨਰੀਕ੍ਸ਼ਣ ਸਮੁਤ੍ਸੁਕਾ || ੨੮ ||

ਿਂਡਪੁਤਰ ਵਧ੍ੋਿਯੁਕ੍ ਬਾਲਾਗਵਕਰਮ ਨਂਗਿਤਾ |
ਮਂਗਤਰਣਯਂਬਾ ਗਵਰਗਚਤ ਗਵਸ਼ਂਿ ਵਧ੍ਤੋਗਸ਼ਤਾ || ੨੯ ||
ਗਵਸ਼ੁਕਰ ਪਰਾਣਹਰਣ ਵਾਰਾਹੀ ਵੀਰਯਨਂਗਿਤਾ |
ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਖਾਲੋ ਕ ਕਲ੍ਗਪਤ ਸ਼ਰੀ ਿਣੇਸ਼ਰ
ਵ ਾ || ੩੦ ||
ਮਹਾਿਣੇਸ਼ ਗਨਰ੍ਗਿੁੰ ਨ ਗਵਿ੍ਯਂਤਰ ਪਰਹਰ੍ਗਸ਼ਤਾ |
ਕਰਾਂਿੁਗਿ ਨਖੋਤ੍ਪੁੰ ਨ ਨਾਰਾਯਣ ਿਸ਼ਾਕ੍ੜੁਗਤੈਃ |

om

ਿਂਡਾਸੁਰੇਂਿਰ ਗਨਰ੍ਮੁਕ੍ ਸ਼ਸ੍ਰ ਪਰਤਯਸ੍ਰ ਵਰ੍ਗਸ਼ਣੀ || ੩੧ ||

a.
c

ਮਹਾਪਾਸ਼ੁਪਤਾਸ੍ਾਰ ਗਿ੍ ਗਨਰਦਗ੍ਧ੍ਾਸੁਰ ਸਗਨਕਾ || ੩੨ ||

gm

ਕਾਮੇਸ਼ਵਰਾਸ੍ਰ ਗਨਰਦਗ੍ਧ੍ ਸਿਂਡਾਸੁਰ ਸ਼ੂਨਯਕਾ |

ou
si

ਬਰਹ੍ਮੋਪੇਂਿਰ ਮਹੇਂਿਰਾਗਿ ਿੇਵਸਂਸ੍ੁਤ ਵਿਵਾ || ੩੩ ||
ਹਰਨੇਤਰਾਗਿ੍ ਸਂਿਗ੍ਧ੍ ਕਾਮ ਸਂਜ੍ੀਵਨੌਸ਼ਗਧ੍ੈਃ |

.y

ਸ਼ਰੀਮਿਵਾਗ੍ਿਵ ਕੂਟਕ ਸਵਰੂਪ ਮੁਖਪਂਕਜ੍ਾ || ੩੪ ||

w

ਕਂਠਾਧ੍ੈਃ ਕਗਟਪਰਯਂਤ ਮਧ੍ਯਕੂਟ ਸਵਰੂਗਪਣੀ |

w

w

ਸ਼ਗਕ੍ਕੂਟਕ ਤਾਪੁੰ ਨ ਕਟਯਥੋਿਾਿ ਧ੍ਾਗਰਣੀ || ੩੫ ||
ਮੂਲਮਂਤਰਾਤ੍ਗਮਕਾ, ਮੂਲਕੂਟ ਤਰਯ ਕਿੇ ਬਰਾ |
ਕੁਿਾਮ੍ੜੁਤਕ ਰਗਸਕਾ, ਕੁਿਸਂਕੇਤ ਪਾਗਲਨੀ || ੩੬ ||
ਕੁਿਾਂਿਨਾ, ਕੁਿਾਂਤੈਃਸਥਾ, ਕੌਗਿਨੀ, ਕੁਿਯੋਗਿਨੀ |
ਅਕੁਿਾ, ਸਮਯਾਂਤੈਃਸਥਾ, ਸਮਯਾਚਾਰ ਤਤ੍ਪਰਾ || ੩੭ ||
ਮੂਲਾਧ੍ਾਰਕ ਗਨਲਯਾ, ਬਰਹ੍ਮਿਰਂਗਥ ਗਵਿੇਗਿਨੀ |
ਮਗਣਪੂਰਾਂਤ ਰੁਗਿਤਾ, ਗਵਸ਼੍ਣੁਿਰਂਗਥ ਗਵਿੇਗਿਨੀ || ੩੮ ||

ਆਿ੍ਯਾ ਚਕਰਾਂਤਰਾਿਸਥਾ, ਰੁਿਰਿਰਂਗਥ ਗਵਿੇਗਿਨੀ |
ਸਹਸਰਾਰਾਂਬੁਜ੍ਾ ਰੂਢ੍ਾ, ਸੁਧ੍ਾਸਾਰਾਗਿ ਵਰ੍ਗਸ਼ਣੀ || ੩੯ ||
ਤਗਟੱ ਲਤਾ ਸਮਰੁਗਚੈਃ, ਸ਼ਟ-ਚਕਰੋਪਗਰ ਸਂਗਸਥਤਾ |
ਮਹਾਸ਼ਗਕ੍ੈਃ, ਕੁਂਡਗਲਨੀ, ਗਬਸਤਂਤੁ ਤਨੀਯਸੀ || ੪੦ ||
ਿਵਾਨੀ, ਿਾਵਨਾਿਮਯਾ, ਿਵਾਰਣਯ ਕੁਠਾਗਰਕਾ |
ਿਿਰਗਪਰਯਾ, ਿਿਰਮੂਗਰ੍, ਰ੍ਿਕ੍ਸੌਿਾਿਯ ਿਾਗਯਨੀ || ੪੧ ||

om

ਿਗਕ੍ਗਪਰਯਾ, ਿਗਕ੍ਿਮਯਾ, ਿਗਕ੍ਵਸ਼ਯਾ, ਿਯਾਪਹਾ |

a.
c

ਸ਼ਾਂਿਵੀ, ਸ਼ਾਰਿਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਸ਼ਰਵਾਣੀ, ਸ਼ਰ੍ਮਿਾਗਯਨੀ || ੪੨ ||

gm

ਸ਼ਾਂਕਰੀ, ਸ਼ਰੀਕਰੀ, ਸਾਧ੍ਵੀ, ਸ਼ਰੱ ਚਂਿਰਗਨਿਾਨਨਾ |

ou
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ਸ਼ਾਤੋਿਰੀ, ਸ਼ਾਂਗਤਮਤੀ, ਗਨਰਾਧ੍ਾਰਾ, ਗਨਰਂਜ੍ਨਾ || ੪੩ ||
ਗਨਰ੍ਲੇ ਪਾ, ਗਨਰ੍ਮਲਾ, ਗਨਤਯਾ, ਗਨਰਾਕਾਰਾ, ਗਨਰਾਕੁਲਾ |

.y

ਗਨਰਗੁਣਾ, ਗਨਸ਼੍ਕਿਾ, ਸ਼ਾਂਤਾ, ਗਨਸ਼੍ਕਾਮਾ, ਗਨਰੁਪਪ੍ਲਵਾ || ੪੪ ||

w

ਗਨਤਯਮੁਕ੍ਾ, ਗਨਗਰਵਕਾਰਾ, ਗਨਸ਼੍ਪਰਪਂਚਾ, ਗਨਰਾਸ਼ਰਯਾ |

w

w

ਗਨਤਯਸ਼ੁੱ ਧ੍ਾ, ਗਨਤਯਬੁੱ ਧ੍ਾ, ਗਨਰਵਿਯਾ, ਗਨਰਂਤਰਾ || ੪੫ ||
ਗਨਸ਼੍ਕਾਰਣਾ, ਗਨਸ਼੍ਕਿਂਕਾ, ਗਨਰੁਪਾਗਧ੍, ਗਰ੍ਰੀਸ਼ਵਰਾ |
ਨੀਰਾਿਾ, ਰਾਿਮਥਨੀ, ਗਨਰ੍ਮਿਾ, ਮਿਨਾਗਸ਼ਨੀ || ੪੬ ||
ਗਨਗਸ਼ਚਂਤਾ, ਗਨਰਹਂਕਾਰਾ, ਗਨਰ੍ਮੋਹਾ, ਮੋਹਨਾਗਸ਼ਨੀ |
ਗਨਰ੍ਮਮਾ, ਮਮਤਾਹਂਤਰੀ, ਗਨਸ਼੍ਪਾਪਾ, ਪਾਪਨਾਗਸ਼ਨੀ || ੪੭ ||
ਗਨਸ਼੍ਕਰੋਧ੍ਾ, ਕਰੋਧ੍ਸ਼ਮਨੀ, ਗਨਰ੍ਲੋ ਿਾ, ਲੋ ਿਨਾਗਸ਼ਨੀ |
ਗਨੈਃਸਂਸ਼ਯਾ, ਸਂਸ਼ਯਿ੍ੀ, ਗਨਰ੍ਿਵਾ, ਿਵਨਾਗਸ਼ਨੀ || ੪੮ ||

ਗਨਗਰਵਕਲ੍ਪਾ, ਗਨਰਾਬਾਧ੍ਾ, ਗਨਰ੍ਿੇਿਾ, ਿੇਿਨਾਗਸ਼ਨੀ |
ਗਨਰ੍ਾਸ਼ਾ, ਮ੍ੜੁਤਯੁਮਥਨੀ, ਗਨਸ਼੍ਗਕਰਯਾ, ਗਨਸ਼੍ਪਗਰਿਰਹਾ || ੪੯ ||
ਗਨਸ੍ੁਲਾ, ਨੀਲਗਚਕੁਰਾ, ਗਨਰਪਾਯਾ, ਗਨਰਤਯਯਾ |
ਿੁਰ੍ਲਿਾ, ਿੁਰਗਮਾ, ਿੁਰਗਾ, ਿੁੈਃਖਹਂਤੀਰ , ਸੁਖਪਰਿਾ || ੫੦ ||
ਿੁਸ਼ਟਿੂਰਾ, ਿੁਰਾਚਾਰ ਸ਼ਮਨੀ, ਿੋਸ਼ਵਰ੍ਗਜ੍ਤਾ |
ਸਰਵਿ੍ਯਾ, ਸਾਂਿਰਕਰੁਣਾ, ਸਮਾਨਾਗਧ੍ਕਵਰ੍ਗਜ੍ਤਾ || ੫੧ ||

om

ਸਰਵਸ਼ਗਕ੍ਮਯੀ, ਸਰਵਮਂਿਿਾ, ਸਿਗਗਤਪਰਿਾ |

a.
c

ਸਰਵੇਸ਼ਵਰੀ, ਸਰਵਮਯੀ, ਸਰਵਮਂਤਰ ਸਵਰੂਗਪਣੀ || ੫੨ ||

gm

ਸਰਵਯਂਤਰਾਤ੍ਗਮਕਾ, ਸਰਵਤਂਤਰਰੂਪਾ, ਮਨੋਨ੍ਮਨੀ |

ou
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ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਮਹਾਿੇਵੀ, ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ, ਰ੍ਮ੍ੜੁਡਗਪਰਯਾ || ੫੩ ||
ਮਹਾਰੂਪਾ, ਮਹਾਪੂਜ੍ਯਾ, ਮਹਾਪਾਤਕ ਨਾਗਸ਼ਨੀ |

.y

ਮਹਾਮਾਯਾ, ਮਹਾਸੱ ਤਵਾ, ਮਹਾਸ਼ਗਕ੍ ਰ੍ਮਹਾਰਗਤੈਃ || ੫੪ ||

w

ਮਹਾਿੋਿਾ, ਮਹਸ਼ਵਰਯਾ, ਮਹਾਵੀਰਯਾ, ਮਹਾਬਲਾ |

w

w

ਮਹਾਬੁੱ ਗਧ੍, ਰ੍ਮਹਾਗਸੱ ਗਧ੍, ਰ੍ਮਹਾਯੋਿੇਸ਼ਵਰਸ਼
ੇ ਵਰੀ || ੫੫ ||
ਮਹਾਤਂਤਾਰ , ਮਹਾਮਂਤਰਾ, ਮਹਾਯਂਤਰਾ, ਮਹਾਸਨਾ |
ਮਹਾਯਾਿ ਕਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਮਹਾਿਰਵ ਪੂਗਜ੍ਤਾ || ੫੬ ||
ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਕਲ੍ਪ ਮਹਾਤਾਂਡਵ ਸਾਕ੍ਗਸ਼ਣੀ |
ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼ ਮਗਹਸ਼ੀ, ਮਹਾਗਤਰਪੁਰ ਸੁਂਿਰੀ || ੫੭ ||
ਚਤੁੈਃਸ਼ਸ਼ਟਯੁਪਚਾਰਾਢ੍ਯਾ, ਚਤੁੱ ਸ਼ਗਸ਼ਟ ਕਿਾਮਯੀ |
ਮਹਾ ਚਤੁੱ ਸ਼ਗਸ਼ਟ ਕੋਗਟ ਯੋਗਿਨੀ ਿਣਸੇਗਵਤਾ || ੫੮ ||

ਮਨੁਗਵਿਯਾ, ਚਂਿਰਗਵਿਯਾ, ਚਂਿਰਮਂਡਲਮਧ੍ਯਿਾ |
ਚਾਰੁਰੂਪਾ, ਚਾਰੁਹਾਸਾ, ਚਾਰੁਚਂਿਰ ਕਿਾਧ੍ਰਾ || ੫੯ ||
ਚਰਾਚਰ ਜ੍ਿੁੰ ਨਾਥਾ, ਚਕਰਰਾਜ੍ ਗਨਕੇਤਨਾ |
ਪਾਰਵਤੀ, ਪਦ੍ਮਨਯਨਾ, ਪਦ੍ਮਰਾਿ ਸਮਪਰਿਾ || ੬੦ ||
ਪਂਚਪਰੇਤਾਸਨਾਸੀਨਾ, ਪਂਚਬਰਹ੍ਮ ਸਵਰੂਗਪਣੀ |
ਗਚਨ੍ਮਯੀ, ਪਰਮਾਨਂਿਾ, ਗਵਿ੍ਯਾਨ ਿਨਰੂਗਪਣੀ || ੬੧ ||

om

ਧ੍ਯਾਨਧ੍ਯਾਤ੍ੜੁ ਧ੍ਯੇਯਰੂਪਾ, ਧ੍ਰ੍ਮਾਧ੍ਰ੍ਮ ਗਵਵਰ੍ਗਜ੍ਤਾ |

a.
c

ਗਵਸ਼ਵਰੂਪਾ, ਜ੍ਾਿਗਰਣੀ, ਸਵਪਂਤੀ, ਤਜ੍ਸਾਤ੍ਗਮਕਾ || ੬੨ ||

gm

ਸੁਪ੍ਾ, ਪਰਾਿ੍ਯਾਤ੍ਗਮਕਾ, ਤੁਰਯਾ, ਸਰਵਾਵਸਥਾ ਗਵਵਰ੍ਗਜ੍ਤਾ |

ou
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ਸ੍ੜੁਗਸ਼ਟਕਰ੍ੀਰ , ਬਰਹ੍ਮਰੂਪਾ, ਿੋਪ੍ਰੀ, ਿੋਗਵਂਿਰੂਗਪਣੀ || ੬੩ ||
ਸਂਹਾਗਰਣੀ, ਰੁਿਰਰੂਪਾ, ਗਤਰੋਧ੍ਾਨਕਰੀਸ਼ਵਰੀ |

.y

ਸਿਾਗਸ਼ਵਾਨੁਿਰਹਿਾ, ਪਂਚਕ੍ੜੁਤਯ ਪਰਾਯਣਾ || ੬੪ ||

w

ਿਾਨੁਮਂਡਲ ਮਧ੍ਯਸਥਾ, ਿਰਵੀ, ਿਿਮਾਗਲਨੀ |

w

w

ਪਦ੍ਮਾਸਨਾ, ਿਿਵਤੀ, ਪਦ੍ਮਨਾਿ ਸਹੋਿਰੀ || ੬੫ ||
ਉਨ੍ਮੇਸ਼ ਗਨਗਮਸ਼ੋਤ੍ਪੁੰ ਨ ਗਵਪੁੰ ਨ ਿੁਵਨਾਵਗਿੈਃ |
ਸਹਸਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਵਿਨਾ, ਸਹਸਰਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਸਹਸਰਪਾਤ || ੬੬ ||
ਆਬਰਹ੍ਮ ਕੀਟਜ੍ਨਨੀ, ਵਰ੍ਣਾਸ਼ਰਮ ਗਵਧ੍ਾਗਯਨੀ |
ਗਨਜ੍ਾਿ੍ਯਾਰੂਪਗਨਿਮਾ, ਪੁਣਯਾਪੁਣਯ ਫਲਪਰਿਾ || ੬੭ ||
ਸ਼ੁਗਤ ਸੀਮਂਤ ਗਸਂਧ੍ੂਰੀਕ੍ੜੁਤ ਪਾਿਾਬ੍ਜ੍ਧ੍ੂਗਿਕਾ |
ਸਕਲਾਿਮ ਸਂਿੋਹ ਸ਼ੁਗਕ੍ਸਂਪੁਟ ਮੌਗਕ੍ਕਾ || ੬੮ ||

ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਥਪਿ
ਰ ਾ, ਪੂਰ੍ਣਾ, ਿੋਗਿਨੀ, ਿੁਵਨੇਸ਼ਵਰੀ |
ਅਂਗਬਕਾ,ਨਾਗਿ ਗਨਧ੍ਨਾ, ਹਗਰਬਰਹ੍ਮੇਂਿਰ ਸੇਗਵਤਾ || ੬੯ ||
ਨਾਰਾਯਣੀ, ਨਾਿਰੂਪਾ, ਨਾਮਰੂਪ ਗਵਵਰ੍ਗਜ੍ਤਾ |
ਹਰੀਂਕਾਰੀ, ਹਰੀਮਤੀ, ਹ੍ੜੁਿਯਾ, ਹੇਯੋਪਾਿੇਯ ਵਰ੍ਗਜ੍ਤਾ || ੭੦ ||
ਰਾਜ੍ਰਾਜ੍ਾਗਰਚਤਾ, ਰਾਿ੍ਯੀ, ਰਮਯਾ, ਰਾਜ੍ੀਵਲੋ ਚਨਾ |
ਰਮਾ, ਰਾਕੇਂਿੁਵਿਨਾ, ਰਗਤਰੂਪਾ, ਰਗਤਗਪਰਯਾ |

om

ਰਂਜ੍ਨੀ, ਰਮਣੀ, ਰਸਯਾ, ਰਣਤ੍ਗਕਂਗਕਗਣ ਮੇਖਲਾ || ੭੧ ||

a.
c

ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੀ, ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਿ੍ੀ, ਰਾਮਾ, ਰਮਣਲਂਪਟਾ || ੭੨ ||

gm

ਕਾਮਯਾ, ਕਾਮਕਿਾਰੂਪਾ, ਕਿਂਬ ਕੁਸੁਮਗਪਰਯਾ |

ou
si

ਕਲਯਾਣੀ, ਜ੍ਿਤੀਕਂਿਾ, ਕਰੁਣਾਰਸ ਸਾਿਰਾ || ੭੩ ||
ਕਿਾਵਤੀ, ਕਿਾਲਾਪਾ, ਕਾਂਤਾ, ਕਾਿਂਬਰੀਗਪਰਯਾ |

.y

ਵਰਿਾ, ਵਾਮਨਯਨਾ, ਵਾਰੁਣੀਮਿਗਵਹਵਲਾ || ੭੪ ||

w

ਗਵਸ਼ਵਾਗਧ੍ਕਾ, ਵੇਿਵੇਿਯਾ, ਗਵਂਧ੍ਯਾਚਲ ਗਨਵਾਗਸਨੀ |

w

w

ਗਵਧ੍ਾਤਰੀ, ਵੇਿਜ੍ਨਨੀ, ਗਵਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ, ਗਵਲਾਗਸਨੀ || ੭੫ ||
ਕ੍ਸ਼ੇਤਰਸਵਰੂਪਾ, ਕ੍ਸ਼ੇਤਸ਼
ਰੇ ੀ, ਕ੍ਸ਼ੇਤਰ ਕ੍ਸ਼ੇਤਰਿਯ
੍ ਪਾਗਲਨੀ |
ਕ੍ਸ਼ਯਵ੍ੜੁੱ ਗਧ੍ ਗਵਗਨਰ੍ਮੁਕ੍ਾ, ਕ੍ਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਸਮਗਰਚਤਾ || ੭੬ ||
ਗਵਜ੍ਯਾ, ਗਵਮਲਾ, ਵਂਿਯਾ, ਵਂਿਾਰੁ ਜ੍ਨਵਤ੍ਸਲਾ |
ਵਾਿਵਾਗਿਨੀ, ਵਾਮਕੇਸ਼ੀ, ਵਗਹ੍ਮਂਡਲ ਵਾਗਸਨੀ || ੭੭ ||
ਿਗਕ੍ਮਤ-ਕਲ੍ਪਲਗਤਕਾ, ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ ਗਵਮੋਚਨੀ |
ਸਂਹ੍ੜੁਤਾਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ਼ਂਡਾ, ਸਿਾਚਾਰ ਪਰਵਗਰ੍ਕਾ || ੭੮ ||

ਤਾਪਤਰਯਾਗਿ੍ ਸਂਤਪ੍ ਸਮਾਹ੍ਲਾਿਨ ਚਂਗਿਰਕਾ |
ਤਰੁਣੀ, ਤਾਪਸਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਤਨੁਮਧ੍ਯਾ, ਤਮੋਪਹਾ || ੭੯ ||
ਗਚਗਤ, ਸ੍ਤ੍ਪਿਲਕ੍ਸ਼ਯਾਰਥਾ, ਗਚਿੇਕ ਰਸਰੂਗਪਣੀ |
ਸਵਾਤ੍ਮਾਨਂਿਲਵੀਿੂਤ ਬਰਹ੍ਮਾਿਯਾਨਂਿ ਸਂਤਗਤੈਃ || ੮੦ ||
ਪਰਾ, ਪਰਤਯਗਕਚਤੀ ਰੂਪਾ, ਪਸ਼ਯਂਤੀ, ਪਰਿੇਵਤਾ |
ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਾਣਨਾਡੀ, ਕ੍ੜੁਤਿ੍ਯਾ, ਕਾਮਪੂਗਜ੍ਤਾ |

om

ਮਧ੍ਯਮਾ, ਵਖਰੀਰੂਪਾ, ਿਕ੍ਮਾਨਸ ਹਂਗਸਕਾ || ੮੧ ||

a.
c

ਸ਼੍ੜੁਂਿਾਰ ਰਸਸਂਪੂਰ੍ਣਾ, ਜ੍ਯਾ, ਜ੍ਾਲਂਧ੍ਰਗਸਥਤਾ || ੮੨ ||

gm

ਓਡਯਾਣ ਪੀਠਗਨਲਯਾ, ਗਬਂਿੁਮਂਡਲ ਵਾਗਸਨੀ |
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ਰਹੋਯਾਿ ਕਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਰਹਸ੍ਰ੍ਪਣ ਤਰ੍ਗਪਤਾ || ੮੩ ||
ਸਿਯੈਃ ਪਰਸਾਗਿਨੀ, ਗਵਸ਼ਵਸਾਕ੍ਗਸ਼ਣੀ, ਸਾਕ੍ਗਸ਼ਵਰ੍ਗਜ੍ਤਾ |

.y

ਸ਼ਡਂਿਿੇਵਤਾ ਯੁਕਾ੍ , ਸ਼ਾਡਗੁਣਯ ਪਗਰਪੂਗਰਤਾ || ੮੪ ||

w

ਗਨਤਯਕ੍ਗਲੁੰਨਾ, ਗਨਰੁਪਮਾ, ਗਨਰਵਾਣ ਸੁਖਿਾਗਯਨੀ |

w

w

ਗਨਤਯਾ, ਸ਼ੋਡਗਸ਼ਕਾਰੂਪਾ, ਸ਼ਰੀਕਂਠਾਰ੍ਧ੍ ਸ਼ਰੀਗਰਣੀ || ੮੫ ||
ਪਰਿਾਵਤੀ, ਪਰਿਾਰੂਪਾ, ਪਰਗਸੱ ਧ੍ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ |
ਮੂਲਪਰਕ੍ੜੁਗਤ ਰਵਯਕ੍ਾ, ਵਯਕ੍ਾਵਯਕ੍ ਸਵਰੂਗਪਣੀ || ੮੬ ||
ਵਯਾਗਪਨੀ, ਗਵਗਵਧ੍ਾਕਾਰਾ, ਗਵਿਯਾਗਵਿਯਾ ਸਵਰੂਗਪਣੀ |
ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼ ਨਯਨਾ, ਕੁਮੁਿਾਹ੍ਲਾਿ ਕੌਮਿ
ੁ ੀ || ੮੭ ||
ਿਕ੍ਹਾਰਦ ਤਮੋਿੇਿ ਿਾਨੁਮਿ-ਿਾਨੁਸਂਤਗਤੈਃ |
ਗਸ਼ਵਿੂਤੀ, ਗਸ਼ਵਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਗਸ਼ਵਮੂਗਰ੍, ੱੱਗਸ਼ਵਂਕਰੀ || ੮੮ ||

ਗਸ਼ਵਗਪਰਯਾ, ਗਸ਼ਵਪਰਾ, ਗਸ਼ਸ਼ਟੇਸ਼ਟਾ, ਗਸ਼ਸ਼ਟਪੂਗਜ੍ਤਾ |
ਅਪਰਮੇਯਾ, ਸਵਪਰਕਾਸ਼ਾ, ਮਨੋਵਾਚਾਮ ਿੋਚਰਾ || ੮੯ ||
ਗਚੱ ਛਗਕ੍, ਸ਼ਚੇਤਨਾਰੂਪਾ, ਜ੍ਡਸ਼ਗਕ੍, ਰ੍ਜ੍ਡਾਤ੍ਗਮਕਾ |
ਿਾਯਤਰੀ, ਵਯਾਹ੍ੜੁਗਤ, ੱੱਸਂਧ੍ਯਾ, ਗਿਵਜ੍ਬ੍ੜੁਂਿ ਗਨਸ਼ੇਗਵਤਾ || ੯੦ ||
ਤੱ ਤਵਾਸਨਾ, ਤੱ ਤਵਮਯੀ, ਪਂਚਕੋਸ਼ਾਂਤਰਗਸਥਤਾ |
ਮਿਿੂਰ੍ਗਣਤ ਰਕ੍ਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਮਿਪਾਟਲ ਿਂਡਿੂੈਃ |

om

ਗਨੋੱਸੀਮਮਗਹਮਾ, ਗਨਤਯਯੌਵਨਾ, ਮਿਸ਼ਾਗਲਨੀ || ੯੧ ||

a.
c

ਚਂਿਨ ਿਰਵਗਿਗ੍ਧ੍ਾਂਿੀ, ਚਾਂਪੇਯ ਕੁਸੁਮ ਗਪਰਯਾ || ੯੨ ||

gm

ਕੁਸ਼ਲਾ, ਕੋਮਲਾਕਾਰਾ, ਕੁਰੁਕੁੱਿਾ, ਕੁਲੇਸ਼ਰ
ਵ ੀ|

ou
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ਕੁਿਕੁਂਡਾਲਯਾ, ਕੌਿ ਮਾਰਗਤਤ੍ਪਰ ਸੇਗਵਤਾ || ੯੩ ||
ਕੁਮਾਰ ਿਣਨਾਥਾਂਬਾ, ਤੁਗਸ਼ਟੈਃ, ਪੁਗਸ਼ਟ, ਰ੍ਮਗਤ, ਰ੍ਧ੍ੜੁਗਤੈਃ |

.y

ਸ਼ਾਂਗਤੈਃ, ਸਵਗਸ੍ਮਤੀ, ਕਾਂਗਤ, ਰ੍ਂਗਿਨੀ, ਗਵਿ੍ਨਾਗਸ਼ਨੀ || ੯੪ ||

w

ਤੇਜ੍ੋਵਤੀ, ਗਤਰਨਯਨਾ, ਲੋ ਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਮਰੂਗਪਣੀ |

w

w

ਮਾਗਲਨੀ, ਹਂਗਸਨੀ, ਮਾਤਾ, ਮਲਯਾਚਲ ਵਾਗਸਨੀ || ੯੫ ||
ਸੁਮੁਖੀ, ਨਗਿਨੀ, ਸੁਿਰੈਃ, ਸ਼ੋਿਨਾ, ਸੁਰਨਾਗਯਕਾ |
ਕਾਲਕਂਠੀ, ਕਾਂਗਤਮਤੀ, ਕ੍ਸ਼ੋਗਿਣੀ, ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਗਪਣੀ || ੯੬ ||
ਵਜ੍ਰੇਸ਼ਵਰੀ, ਵਾਮਿੇਵੀ, ਵਯੋਵਸਥਾ ਗਵਵਰ੍ਗਜ੍ਤਾ |
ਗਸੱ ਧ੍ੇਸ਼ਵਰੀ, ਗਸੱ ਧ੍ਗਵਿਯਾ, ਗਸੱ ਧ੍ਮਾਤਾ, ਯਸ਼ਗਸਵਨੀ || ੯੭ ||
ਗਵਸ਼ੁੱ ਗਧ੍ ਚਕਰਗਨਲਯਾ,ਰਕ੍ਵਰ੍ਣਾ, ਗਤਰਲੋਚਨਾ |
ਖਟਵਾਂਿਾਗਿ ਪਰਹਰਣਾ, ਵਿਨੈਕ ਸਮਗਨਵਤਾ || ੯੮ ||

ਪਾਯਸਾੁੰਨਗਪਰਯਾ, ਤਵਕ੍ਸਥਾ, ਪਸ਼ੁਲੋਕ ਿਯਂਕਰੀ |
ਅਮ੍ੜੁਤਾਗਿ ਮਹਾਸ਼ਗਕ੍ ਸਂਵ੍ੜੁਤਾ, ਡਾਗਕਨੀਸ਼ਵਰੀ || ੯੯ ||
ਅਨਾਹਤਾਬ੍ਜ੍ ਗਨਲਯਾ, ਸ਼ਯਾਮਾਿਾ, ਵਿਨਿਵਯਾ |
ਿਂਸ਼ਟਰੋੋੱਜ੍ਵਲਾ,ਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਗਧ੍ਧ੍ਰਾ, ਰੁਗਧ੍ਰ ਸਂਗਸਥਤਾ || ੧੦੦ ||
ਕਾਿਰਾਤਰਯਾਗਿ ਸ਼ਕ੍ਯੋਿਵ੍ੜੁਤਾ, ਗਸ੍ਗ੍ਧ੍ੌਿਨਗਪਰਯਾ |
ਮਗਣਪੂਰਾਬ੍ਜ੍ ਗਨਲਯਾ, ਵਿਨਤਰਯ ਸਂਯਤ
ੁ ਾ|

om

ਮਹਾਵੀਰੇਂਿਰ ਵਰਿਾ, ਰਾਗਕਣਯਂਬਾ ਸਵਰੂਗਪਣੀ || ੧੦੧ ||
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c

ਵਜ੍ਰਾਗਧ੍ਕਾਯੁਧ੍ੋਪਤ
ੇ ਾ, ਡਾਮਰਯਾਗਿਗਿ ਰਾਵ੍ੜੁਤਾ || ੧੦੨ ||

gm

ਰਕ੍ਵਰ੍ਣਾ, ਮਾਂਸਗਨਸ਼ਠਾ, ਿੁਡਾੁੰਨ ਪਰੀਤਮਾਨਸਾ |
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ਸਮਸ੍ ਿਕ੍ਸੁਖਿਾ, ਲਾਗਕਨਯਂਬਾ ਸਵਰੂਗਪਣੀ || ੧੦੩ ||
ਸਵਾਗਧ੍ਸ਼ਠਾਨਾਂਬੁ ਜ੍ਿਤਾ, ਚਤੁਰਵਕ੍ਰ ਮਨੋਹਰਾ |

.y

ਸ਼ੂਲਾਿਯਾਯੁਧ੍ ਸਂਪੁੰਨਾ, ਪੀਤਵਰ੍ਣਾ,ਗਤਿਗਰਵਤਾ || ੧੦੪ ||

w

ਮੇਿੋਗਨਸ਼ਠਾ, ਮਧ੍ੁਪਰੀਤਾ, ਬਂਗਿਨਯਾਗਿ ਸਮਗਨਵਤਾ |

w

w

ਿਧ੍ਯੁੰਨਾਸਕ੍ ਹ੍ੜੁਿਯਾ, ਡਾਗਕਨੀ ਰੂਪਧ੍ਾਗਰਣੀ || ੧੦੫ ||
ਮੂਲਾ ਧ੍ਾਰਾਂਬੁਜ੍ਾਰੂਢ੍ਾ, ਪਂਚਵਕ੍ਰਾ,ਗਸਥਸਂਗਸਥਤਾ |
ਅਂਕੁਸ਼ਾਗਿ ਪਰਹਰਣਾ, ਵਰਿਾਗਿ ਗਨਸ਼ੇਗਵਤਾ || ੧੦੬ ||
ਮੁਿਗੌਿਨਾਸਕ੍ ਗਚੱ ਤਾ, ਸਾਗਕਨਯਂਬਾਸਵਰੂਗਪਣੀ |
ਆਿ੍ਯਾ ਚਕਰਾਬ੍ਜ੍ਗਨਲਯਾ, ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਾ, ਸ਼ਡਾਨਨਾ || ੧੦੭ ||
ਮੱ ਜ੍ਾਸਂਸਥਾ, ਹਂਸਵਤੀ ਮੁਖਯਸ਼ਗਕ੍ ਸਮਗਨਵਤਾ |
ਹਗਰਿਰਾੁੰਨੈਕ ਰਗਸਕਾ, ਹਾਗਕਨੀ ਰੂਪਧ੍ਾਗਰਣੀ || ੧੦੮ ||

ਸਹਸਰਿਿ ਪਦ੍ਮਸਥਾ, ਸਰਵਵਰ੍ਣੋਪ ਸ਼ੋਗਿਤਾ |
ਸਰਵਾਯੁਧ੍ਧ੍ਰਾ, ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਂਗਸਥਤਾ, ਸਰਵਤੋਮਖ
ੁ ੀ || ੧੦੯ ||
ਸਰਵੌਿਨ ਪਰੀਤਗਚੱ ਤਾ, ਯਾਗਕਨਯਂਬਾ ਸਵਰਗੂ ਪਣੀ |
ਸਵਾਹਾ, ਸਵਧ੍ਾ,ਮਗਤ, ਰ੍ਮੇਧ੍ਾ, ਸ਼ੁਗਤੈਃ, ਸ੍ਮ੍ੜੁਗਤ, ਰਨੁੱਤਮਾ || ੧੧੦ ||
ਪੁਣਯਕੀਗਰ੍ੈਃ, ਪੁਣਯਲਿਯਾ, ਪੁਣਯਸ਼ਰਵਣ ਕੀਰ੍ਨਾ |
ਪੁਲੋਮਜ੍ਾਗਰਚਤਾ, ਬਂਧ੍ਮੋਚਨੀ, ਬਂਧ੍ੁਰਾਲਕਾ || ੧੧੧ ||

om

ਗਵਮਰ੍ਸ਼ਰੂਗਪਣੀ, ਗਵਿਯਾ, ਗਵਯਿਾਗਿ ਜ੍ਿਤ੍ਪਰਸੂੈਃ |
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ਸਰਵਵਯਾਗਧ੍ ਪਰਸ਼ਮਨੀ, ਸਰਵਮ੍ੜੁਤਯੁ ਗਨਵਾਗਰਣੀ || ੧੧੨ ||

gm

ਅਿਰਿਣਯਾ,ਗਚਂਤਯਰੂਪਾ, ਕਗਲਕਲ੍ਮਸ਼ ਨਾਗਸ਼ਨੀ |

ou
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ਕਾਤਯਾਗਯਨੀ, ਕਾਲਹਂਤਰੀ, ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ ਗਨਸ਼ੇਗਵਤਾ || ੧੧੩ ||
ਤਾਂਬੂਲ ਪੂਗਰਤ ਮੁਖੀ, ਿਾਗਡਮੀ ਕੁਸੁਮਪਰਿਾ |
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ਮ੍ੜੁਿਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਮੋਗਹਨੀ, ਮੁਖਯਾ, ਮ੍ੜੁਡਾਨੀ, ਗਮਤਰਰੂਗਪਣੀ || ੧੧੪ ||

w

ਗਨਤਯਤ੍ੜੁਪਾ੍ , ਿਕ੍ਗਨਗਧ੍, ਗਰ੍ਯਂਤੀਰ , ਗਨਗਖਲੇ ਸ਼ਵਰੀ |

w

w

ਮਤਰਯਾਗਿ ਵਾਸਨਾਲਿਯਾ, ਮਹਾਪਰਿਯ ਸਾਕ੍ਗਸ਼ਣੀ || ੧੧੫ ||
ਪਰਾਸ਼ਗਕ੍ੈਃ, ਪਰਾਗਨਸ਼ਠਾ, ਪਰਿ੍ਯਾਨ ਿਨਰੂਗਪਣੀ |
ਮਾਧ੍ਵੀਪਾਨਾਲਸਾ, ਮੱ ਤਾ, ਮਾਤ੍ੜੁਕਾ ਵਰ੍ਣ ਰੂਗਪਣੀ || ੧੧੬ ||
ਮਹਾਕਲਾਸ ਗਨਲਯਾ, ਮ੍ੜੁਣਾਲ ਮ੍ੜੁਿੁਿਰ੍
ੋ ਲਤਾ |
ਮਹਨੀਯਾ, ਿਯਾਮੂਰੀ੍ , ਰ੍ਮਹਾਸਾਮਰਾਜ੍ਯਸ਼ਾਗਲਨੀ || ੧੧੭ ||
ਆਤ੍ਮਗਵਿਯਾ, ਮਹਾਗਵਿਯਾ, ਸ਼ਰੀਗਵਿਯਾ, ਕਾਮਸੇਗਵਤਾ |
ਸ਼ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ਗਵਿਯਾ, ਗਤਰਕੂਟਾ, ਕਾਮਕੋਗਟਕਾ || ੧੧੮ ||

ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਗਕਂਕਰੀ ਿੂਤ ਕਮਲਾ ਕੋਗਟਸੇਗਵਤਾ |
ਗਸ਼ਰੈਃਗਸਥਤਾ, ਚਂਿਰਗਨਿਾ, ਫਾਲਸਥੇਂਿਰ ਧ੍ਨੁੈਃਪਰਿਾ || ੧੧੯ ||
ਹ੍ੜੁਿਯਸਥਾ, ਰਗਵਪਰਖਯਾ, ਗਤਰਕੋਣਾਂਤਰ ਿੀਗਪਕਾ |
ਿਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ, ਿਤਯਹਂਤਰੀ, ਿਕ੍ਸ਼ਯਿ੍ਯ ਗਵਨਾਗਸ਼ਨੀ || ੧੨੦ ||
ਿਰਾਂਿੋਗਿਤ ਿੀਰ੍ਿਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਿਰਹਾਸੋੋੱਜ੍ਵਲਨ੍ਮੁਖੀ |
ਿੇਵੇਸ਼ੀ, ਿਂਡਨੀਗਤਸਥਾ, ਿਹਰਾਕਾਸ਼ ਰੂਗਪਣੀ |

om

ਿੁਰੁਮੂਗਰ੍, ਰਗੁਣਗਨਗਧ੍, ਰਗੋਮਾਤਾ, ਿੁਹਜ੍ਨ੍ਮਿੂੈਃ || ੧੨੧ ||

a.
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ਪਰਗਤਪਨ੍ਮੁਖਯ ਰਾਕਾਂਤ ਗਤਗਥਮਂਡਲ ਪੂਗਜ੍ਤਾ || ੧੨੨ ||

gm

ਕਿਾਤ੍ਗਮਕਾ, ਕਿਾਨਾਥਾ, ਕਾਵਯਾਲਾਪ ਗਵਨੋਗਿਨੀ |
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ਸਚਾਮਰ ਰਮਾਵਾਣੀ ਸਵਯਿਕ੍ਗਸ਼ਣ ਸੇਗਵਤਾ || ੧੨੩ ||
ਆਗਿਸ਼ਗਕ੍, ਰਮੇਯਾ,ਤ੍ਮਾ, ਪਰਮਾ, ਪਾਵਨਾਕ੍ੜੁਗਤੈਃ |

.y

ਅਨੇਕਕੋਗਟ ਬਰਹ੍ਮਾਂਡ ਜ੍ਨਨੀ, ਗਿਵਯਗਵਿਰਹਾ || ੧੨੪ ||

w

ਕ੍ਲੀਂਕਾਰੀ, ਕੇਵਲਾ, ਿੁਹਯਾ, ਕਵਲਯ ਪਿਿਾਗਯਨੀ |

w

w

ਗਤਰਪੁਰਾ, ਗਤਰਜ੍ਿਿਵਂਿਯਾ, ਗਤਰਮੂਗਰ੍, ਗਸ੍ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਵਰੀ || ੧੨੫ ||
ਤਰਯਕ੍ਸ਼ਰੀ, ਗਿਵਯਿਂਧ੍ਾਢ੍ਯਾ, ਗਸਂਧ੍ੂਰ ਗਤਲਕਾਂਗਚਤਾ |
ਉਮਾ, ਸ਼ਲੇਂ ਿਰਤਨਯਾ, ਿੌਰੀ, ਿਂਧ੍ਰਵ ਸੇਗਵਤਾ || ੧੨੬ ||
ਗਵਸ਼ਵਿਰ੍ਿਾ, ਸਵਰ੍ਣਿਰ੍ਿਾ,ਵਰਿਾ ਵਾਿਧ੍ੀਸ਼ਵਰੀ |
ਧ੍ਯਾਨਿਮਯਾ,ਪਗਰੱ ਛੇਿਯਾ, ਿ੍ਯਾਨਿਾ, ਿ੍ਯਾਨਗਵਿਰਹਾ || ੧੨੭ ||
ਸਰਵਵੇਿਾਂਤ ਸਂਵੇਿਯਾ, ਸਤਯਾਨਂਿ ਸਵਰਗੂ ਪਣੀ |
ਲੋ ਪਾਮੁਿਾਰ ਗਰਚਤਾ, ਲੀਲਾਕ੍ਲੁਪ੍ ਬਰਹ੍ਮਾਂਡਮਂਡਲਾ || ੧੨੮ ||

ਅਦ੍ੜੁਸ਼ਯਾ, ਦ੍ੜੁਸ਼ਯਰਗਹਤਾ, ਗਵਿ੍ਯਾਤਰੀ, ਵੇਿਯਵਰ੍ਗਜ੍ਤਾ |
ਯੋਗਿਨੀ, ਯੋਿਿਾ, ਯੋਿਯਾ, ਯੋਿਾਨਂਿਾ, ਯੁਿਂਧ੍ਰਾ || ੧੨੯ ||
ਇੱ ਛਾਸ਼ਗਕ੍ ਿ੍ਯਾਨਸ਼ਗਕ੍ ਗਕਰਯਾਸ਼ਗਕ੍ ਸਵਰਗੂ ਪਣੀ |
ਸਰਵਧ੍ਾਰਾ, ਸੁਪਰਗਤਸ਼ਠਾ, ਸਿਸਿ-ਰੂਪਧ੍ਾਗਰਣੀ || ੧੩੦ ||
ਅਸ਼ਟਮੂਗਰ੍, ਰਜ੍ਾਜ੍ਤਰੀ, ਲੋ ਕਯਾਤਰਾ ਗਵਧ੍ਾਗਯਨੀ |
ਏਕਾਗਕਨੀ, ਿੂਮਰੂਪਾ, ਗਨਰਦਵਤਾ, ਿਵਤਵਰ੍ਗਜ੍ਤਾ || ੧੩੧ ||

om

ਅੁੰ ਨਿਾ, ਵਸੁਿਾ, ਵ੍ੜੁੱ ਧ੍ਾ, ਬਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਕਯ ਸਵਰੂਗਪਣੀ |

a.
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ਬ੍ੜੁਹਤੀ, ਬਰਾਹ੍ਮਣੀ, ਬਰਾਹ੍ਮੀ, ਬਰਹ੍ਮਾਨਂਿਾ, ਬਗਲਗਪਰਯਾ || ੧੩੨ ||

gm

ਿਾਸ਼ਾਰੂਪਾ, ਬ੍ੜੁਹਤ੍ਸੇਨਾ, ਿਾਵਾਿਾਵ ਗਵਵਰ੍ਗਜ੍ਤਾ |
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ਸੁਖਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਸ਼ੁਿਕਰੀ, ਸ਼ੋਿਨਾ ਸੁਲਿਾਿਗਤੈਃ || ੧੩੩ ||
ਰਾਜ੍ਰਾਜ੍ੇਸ਼ਵਰੀ, ਰਾਜ੍ਯਿਾਗਯਨੀ, ਰਾਜ੍ਯਵੱ ਲਿਾ |
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ਰਾਜ੍ਤ-ਕ੍ੜੁਪਾ, ਰਾਜ੍ਪੀਠ ਗਨਵੇਗਸ਼ਤ ਗਨਜ੍ਾਗਸ਼ਰਤਾੈਃ || ੧੩੪ ||

w

ਰਾਜ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀੈਃ, ਕੋਸ਼ਨਾਥਾ, ਚਤੁਰਂਿ ਬਲੇ ਸ਼ਵਰੀ |

w

w

ਸਾਮਰਾਜ੍ਯਿਾਗਯਨੀ, ਸਤਯਸਂਧ੍ਾ, ਸਾਿਰਮੇਖਲਾ || ੧੩੫ ||
ਿੀਕ੍ਗਸ਼ਤਾ, ਿਤਯਸ਼ਮਨੀ, ਸਰਵਲੋਕ ਵਸ਼ਂਕਰੀ |
ਸਰਵਾਰਥਿਾਤਰੀ, ਸਾਗਵਤਰੀ, ਸੱ ਗਚਿਾਨਂਿ ਰੂਗਪਣੀ || ੧੩੬ ||
ਿੇਸ਼ਕਾਲਾਪਗਰੱ ਗਛੁੰ ਨਾ, ਸਰਵਿਾ, ਸਰਵਮੋਗਹਨੀ |
ਸਰਸਵਤੀ, ਸ਼ਾਸ੍ਰਮਯੀ, ਿੁਹਾਂਬਾ, ਿੁਹਯਰੂਗਪਣੀ || ੧੩੭ ||
ਸਰਵੋਪਾਗਧ੍ ਗਵਗਨਰ੍ਮੁਕ੍ਾ, ਸਿਾਗਸ਼ਵ ਪਗਤਵਰਤਾ |
ਸਂਪਰਿਾਯੇਸ਼ਵਰੀ, ਸਾਧ੍ਵੀ, ਿੁਰੁਮਂਡਲ ਰੂਗਪਣੀ || ੧੩੮ ||

ਕੁਲੋੋੱਤੀਰ੍ਣਾ, ਿਿਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਮਾਯਾ, ਮਧ੍ੁਮਤੀ, ਮਹੀ |
ਿਣਾਂਬਾ, ਿੁਹਯਕਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਕੋਮਲਾਂਿੀ, ਿੁਰੁਗਪਰਯਾ || ੧੩੯ ||
ਸਵਤਂਤਰਾ, ਸਰਵਤਂਤਰੇਸ਼ੀ, ਿਕ੍ਗਸ਼ਣਾਮੂਗਰ੍ ਰੂਗਪਣੀ |
ਸਨਕਾਗਿ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਗਸ਼ਵਿ੍ਯਾਨ ਪਰਿਾਗਯਨੀ || ੧੪੦ ||
ਗਚਤ੍ਕਿਾ,ਨਂਿਕਗਲਕਾ, ਪਰੇਮਰੂਪਾ, ਗਪਰਯਕ
ਂ ਰੀ |
ਗਮਥਯਾ ਜ੍ਿਿਗਧ੍ਸ਼ਠਾਨਾ ਮੁਗਕ੍ਿਾ, ਮੁਗਕ੍ਰਗੂ ਪਣੀ |

om

ਨਾਮਪਾਰਾਯਣ ਪਰੀਤਾ, ਨਂਗਿਗਵਿਯਾ, ਨਟੇਸ਼ਵਰੀ || ੧੪੧ ||
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ਲਾਸਯਗਪਰਯਾ, ਲਯਕਰੀ, ਲੱਜ੍ਾ, ਰਂਿਾਗਿ ਵਂਗਿਤਾ || ੧੪੨ ||

gm

ਿਵਿਾਵ ਸੁਧ੍ਾਵ੍ੜੁਗਸ਼ਟੈਃ, ਪਾਪਾਰਣਯ ਿਵਾਨਲਾ |
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ਿੌਰ੍ਿਾਿਯਤੂਲ ਵਾਤੂਲਾ, ਜ੍ਰਾਧ੍ਵਾਂਤ ਰਗਵਪਰਿਾ || ੧੪੩ ||
ਿਾਿਯਾਬ੍ਗਧ੍ਚਂਗਿਰਕਾ, ਿਕ੍ਗਚੱ ਤਕੇਗਕ ਿਨਾਿਨਾ |

.y

ਰੋਿਪਰਵਤ ਿਂਿੋਗਿ, ਰ੍ਮ੍ੜੁਤਯੁਿਾਰੁ ਕੁਠਾਗਰਕਾ || ੧੪੪ ||

w

ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਮਹਾਕਾਿੀ, ਮਹਾਿਰਾਸਾ, ਮਹਾਸ਼ਨਾ |

w

w

ਅਪਰ੍ਣਾ, ਚਂਗਡਕਾ, ਚਂਡਮੁਂਡਾਸੁਰ ਗਨਸ਼ੂਗਿਨੀ || ੧੪੫ ||
ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਗਮਕਾ, ਸਰਵਲੋਕੇਸ਼ੀ, ਗਵਸ਼ਵਧ੍ਾਗਰਣੀ |
ਗਤਰਵਰਗਿਾਤਰੀ, ਸੁਿਿਾ, ਤਰਯਂਬਕਾ, ਗਤਰਿੁਣਾਤ੍ਗਮਕਾ || ੧੪੬ ||
ਸਵਰਗਾਪਵਰਗਿਾ, ਸ਼ੁੱ ਧ੍ਾ, ਜ੍ਪਾਪੁਸ਼੍ਪ ਗਨਿਾਕ੍ੜੁਗਤੈਃ |
ਓਜ੍ੋਵਤੀ, ਿਯੁਗਤਧ੍ਰਾ, ਯਿ੍ਯਰੂਪਾ, ਗਪਰਯਵਰਤਾ || ੧੪੭ ||
ਿੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਿੁਰਾਿਰ੍ਸ਼ਾ, ਪਾਟਲੀ ਕੁਸਮ
ੁ ਗਪਰਯਾ |
ਮਹਤੀ, ਮੇਰੁਗਨਲਯਾ, ਮਂਿਾਰ ਕੁਸੁਮਗਪਰਯਾ || ੧੪੮ ||

ਵੀਰਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਗਵਰਾਡਰਪਾ, ਗਵਰਜ੍ਾ, ਗਵਸ਼ਵਤੋਮੁਖੀ |
ਪਰਤਯਿਰਪਾ, ਪਰਾਕਾਸ਼ਾ, ਪਰਾਣਿਾ, ਪਰਾਣਰੂਗਪਣੀ || ੧੪੯ ||
ਮਾਰ੍ਾਂਡ ਿਰਵਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਮਂਗਤਰਣੀ ਨਯਸ੍ਰਾਜ੍ਯਧ੍ੂੈਃ |
ਗਤਰਪੁਰੇਸ਼ੀ, ਜ੍ਯਤ੍ਸੇਨਾ, ਗਨਸ੍ਰਿੁਣਯਾ, ਪਰਾਪਰਾ || ੧੫੦ ||
ਸਤਯਿ੍ਯਾਨਾਨਂਿਰੂਪਾ, ਸਾਮਰਸਯ ਪਰਾਯਣਾ |
ਕਪਗਰਦਨੀ, ਕਲਾਮਾਲਾ, ਕਾਮਧ੍ੁਕ,ਕਾਮਰੂਗਪਣੀ || ੧੫੧ ||

om

ਕਿਾਗਨਗਧ੍ੈਃ, ਕਾਵਯਕਿਾ, ਰਸਿ੍ਯਾ, ਰਸਸ਼ੇਵਗਧ੍ੈਃ |
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ਪੁਸ਼ਟਾ, ਪੁਰਾਤਨਾ, ਪੂਜ੍ਯਾ, ਪੁਸ਼੍ਕਰਾ, ਪੁਸ਼੍ਕਰੇਕ੍ਸ਼ਣਾ || ੧੫੨ ||

gm

ਪਰਂਜ੍ਯੋਗਤੈਃ, ਪਰਂਧ੍ਾਮ, ਪਰਮਾਣੁੈਃ, ਪਰਾਤ੍ਪਰਾ |
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ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਾ, ਪਾਸ਼ਹਂਤੀਰ , ਪਰਮਂਤਰ ਗਵਿੇਗਿਨੀ || ੧੫੩ ||
ਮੂਰ੍ਾ,ਮੂਰ੍ਾ,ਗਨਤਯਤ੍ੜੁਪ੍ਾ, ਮੁਗਨ ਮਾਨਸ ਹਂਗਸਕਾ |
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ਸਤਯਵਰਤਾ, ਸਤਯਰੂਪਾ, ਸਰਵਾਂਤਰਯਾਗਮਨੀ, ਸਤੀ || ੧੫੪ ||

w

ਬਰਹ੍ਮਾਣੀ, ਬਰਹ੍ਮਜ੍ਨਨੀ, ਬਹੁਰੂਪਾ, ਬੁਧ੍ਾਗਰਚਤਾ |

w

w

ਪਰਸਗਵਤਰੀ, ਪਰਚਂਡਾਿ੍ਯਾ, ਪਰਗਤਸ਼ਠਾ, ਪਰਕਟਾਕ੍ੜੁਗਤੈਃ || ੧੫੫ ||
ਪਰਾਣੇਸ਼ਵਰੀ, ਪਰਾਣਿਾਤਰੀ, ਪਂਚਾਸ਼ਤ-ਪੀਠਰੂਗਪਣੀ |
ਗਵਸ਼੍ੜੁਂਖਲਾ, ਗਵਗਵਕ੍ਸਥਾ, ਵੀਰਮਾਤਾ, ਗਵਯਤ੍ਪਰਸੂੈਃ || ੧੫੬ ||
ਮੁਕੁਂਿਾ, ਮੁਗਕ੍ ਗਨਲਯਾ, ਮੂਲਗਵਿਰਹ ਰੂਗਪਣੀ |
ਿਾਵਿ੍ਯਾ, ਿਵਰੋਿਿ੍ੀ ਿਵਚਕਰ ਪਰਵਗਰ੍ਨੀ || ੧੫੭ ||
ਛਂਿੱਸਾਰਾ, ਸ਼ਾਸ੍ਰਸਾਰਾ, ਮਂਤਰਸਾਰਾ, ਤਲੋ ਿਰੀ |
ਉਿਾਰਕੀਗਰ੍, ਰੁੱ ਿਾਮਵਿਵਾ, ਵਰ੍ਣਰੂਗਪਣੀ || ੧੫੮ ||

ਜ੍ਨ੍ਮਮ੍ੜੁਤਯੁ ਜ੍ਰਾਤਪ੍ ਜ੍ਨ ਗਵਸ਼ਰਾਂਗਤ ਿਾਗਯਨੀ |
ਸਰਵੋਪਗਨਸ਼ ਿੁਦ੍ਿੁਸ਼ਟਾ, ਸ਼ਾਂਤਯਤੀਤ ਕਿਾਤ੍ਗਮਕਾ || ੧੫੯ ||
ਿਂਿੀਰਾ, ਿਿਨਾਂਤੈਃਸਥਾ, ਿਗਰਵਤਾ, ਿਾਨਲੋ ਲੁਪਾ |
ਕਲ੍ਪਨਾਰਗਹਤਾ, ਕਾਸ਼ਠਾ, ਕਾਂਤਾ, ਕਾਂਤਾਰ੍ਧ੍ ਗਵਿਰਹਾ || ੧੬੦ ||
ਕਾਰਯਕਾਰਣ ਗਨਰ੍ਮੁਕ੍ਾ, ਕਾਮਕੇਗਿ ਤਰਂਗਿਤਾ |
ਕਨਤ-ਕਨਕਤਾਟਂਕਾ, ਲੀਲਾਗਵਿਰਹ ਧ੍ਾਗਰਣੀ || ੧੬੧ ||

om

ਅਜ੍ਾਕ੍ਸ਼ਯ ਗਵਗਨਰ੍ਮੁਕ੍ਾ, ਮੁਗ੍ਧ੍ਾ ਕ੍ਗਸ਼ਪਰਪਰਸਾਗਿਨੀ |
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ਅਂਤਰ੍ਮੁਖ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਬਗਹਰ੍ਮੁਖ ਸੁਿਰ੍
ੁ ਲਿਾ || ੧੬੨ ||

gm

ਤਰਯੀ, ਗਤਰਵਰਗ ਗਨਲਯਾ, ਗਤਰਸਥਾ, ਗਤਰਪੁਰਮਾਗਲਨੀ |
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ਗਨਰਾਮਯਾ, ਗਨਰਾਲਂਬਾ, ਸਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਾ, ਸੁਧ੍ਾਸ੍ੜੁਗਤੈਃ || ੧੬੩ ||
ਸਂਸਾਰਪਂਕ ਗਨਰ੍ਮਿ੍ ਸਮੁੱ ਧ੍ਰਣ ਪਂਗਡਤਾ |
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ਯਿ੍ਯਗਪਰਯਾ, ਯਿ੍ਯਕਰ੍ਰੀ, ਯਜ੍ਮਾਨ ਸਵਰਗੂ ਪਣੀ || ੧੬੪ ||

w

ਧ੍ਰ੍ਮਾਧ੍ਾਰਾ, ਧ੍ਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ, ਧ੍ਨਧ੍ਾਨਯ ਗਵਵਰ੍ਗਧ੍ਨੀ |

w

w

ਗਵਪਰਗਪਰਯਾ, ਗਵਪਰਰੂਪਾ, ਗਵਸ਼ਵਿਰਮਣ ਕਾਗਰਣੀ || ੧੬੫ ||
ਗਵਸ਼ਵਿਰਾਸਾ, ਗਵਿੁਮਾਿਾ, ਵਸ਼੍ਣਵੀ, ਗਵਸ਼੍ਣੁਰੂਗਪਣੀ |
ਅਯੋਗਨ, ਰਯੋਗਨਗਨਲਯਾ, ਕੂਟਸਥਾ, ਕੁਲਰੂਗਪਣੀ || ੧੬੬ ||
ਵੀਰਿੋਸ਼ਠੀਗਪਰਯਾ, ਵੀਰਾ, ਨੈਸ਼੍ਕਰ੍ਮਯਾ, ਨਾਿਰੂਗਪਣੀ |
ਗਵਿ੍ਯਾਨ ਕਲਨਾ, ਕਲਯਾ ਗਵਿਗ੍ਧ੍ਾ, ਬੈਂਿਵਾਸਨਾ || ੧੬੭ ||
ਤੱ ਤਵਾਗਧ੍ਕਾ, ਤੱ ਤਵਮਯੀ, ਤੱ ਤਵਮਰਥ ਸਵਰੂਗਪਣੀ |
ਸਾਮਿਾਨਗਪਰਯਾ, ਸੌਮਯਾ, ਸਿਾਗਸ਼ਵ ਕੁਟੁਂਗਬਨੀ || ੧੬੮ ||

ਸਵਯਾਪਸਵਯ ਮਾਰਗਸਥਾ, ਸਰਵਾਪਗਿਵ ਗਨਵਾਗਰਣੀ |
ਸਵਸਥਾ, ਸਵਿਾਵਮਧ੍ੁਰਾ, ਧ੍ੀਰਾ, ਧ੍ੀਰ ਸਮਗਰਚਤਾ || ੧੬੯ ||
ਚਤਨਯਾਰ੍ਿਯ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਚਤਨਯ ਕੁਸੁਮਗਪਰਯਾ |
ਸਿੋਗਿਤਾ, ਸਿਾਤੁਸ਼ਟਾ, ਤਰੁਣਾਗਿਤਯ ਪਾਟਲਾ || ੧੭੦ ||
ਿਕ੍ਗਸ਼ਣਾ, ਿਕ੍ਗਸ਼ਣਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਿਰਸ੍ਮੇਰ ਮੁਖਾਂਬੁਜ੍ਾ |
ਸ੍ੋਤਰਗਪਰਯਾ, ਸ੍ੁਗਤਮਤੀ, ਸ਼ੁਗਤਸਂਸ੍ੁਤ ਵਿਵਾ |

om

ਕੌਗਿਨੀ ਕੇਵਲਾ,ਨਰ੍ਿਯਾ ਕਵਲਯ ਪਿਿਾਗਯਨੀ || ੧੭੧ ||
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ਮਨਗਸਵਨੀ, ਮਾਨਵਤੀ, ਮਹੇਸ਼ੀ, ਮਂਿਿਾਕ੍ੜੁਗਤੈਃ || ੧੭੨ ||

gm

ਗਵਸ਼ਵਮਾਤਾ, ਜ੍ਿੱ ਧ੍ਾਤਰੀ, ਗਵਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਗਵਰਾਗਿਣੀ|
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ਪਰਿਲ੍ਿਾ, ਪਰਮੋਿਾਰਾ, ਪਰਾਮੋਿਾ, ਮਨੋਮਯੀ || ੧੭੩ ||
ਵਯੋਮਕੇਸ਼ੀ, ਗਵਮਾਨਸਥਾ, ਵਗਜ੍ਰਣੀ, ਵਾਮਕੇਸ਼ਵਰੀ |

.y

ਪਂਚਯਿ੍ਯਗਪਰਯਾ, ਪਂਚਪਰੇਤ ਮਂਚਾਗਧ੍ਸ਼ਾਗਯਨੀ || ੧੭੪ ||

w

ਪਂਚਮੀ, ਪਂਚਿੂਤੇਸ਼ੀ, ਪਂਚ ਸਂਖਯੋਪਚਾਗਰਣੀ |

w

w

ਸ਼ਾਸ਼ਵਤੀ, ਸ਼ਾਸ਼ਵਤਸ਼ਵਰਯਾ, ਸ਼ਰ੍ਮਿਾ, ਸ਼ਂਿੁਮੋਗਹਨੀ || ੧੭੫ ||
ਧ੍ਰਾ, ਧ੍ਰਸੁਤਾ, ਧ੍ਨਯਾ, ਧ੍ਰ੍ਗਮਣੀ, ਧ੍ਰ੍ਮਵਰ੍ਗਧ੍ਨੀ |
ਲੋ ਕਾਤੀਤਾ, ਿੁਣਾਤੀਤਾ, ਸਰਵਾਤੀਤਾ, ਸ਼ਮਾਤ੍ਗਮਕਾ || ੧੭੬ ||
ਬਂਧ੍ੂਕ ਕੁਸੁਮ ਪਰਖਯਾ, ਬਾਲਾ, ਲੀਲਾਗਵਨੋਗਿਨੀ |
ਸੁਮਂਿਿੀ, ਸੁਖਕਰੀ, ਸੁਵੇਸ਼ਾਡਯਾ, ਸੁਵਾਗਸਨੀ || ੧੭੭ ||
ਸੁਵਾਗਸਨਯਰਚਨਪਰੀਤਾ, ਸ਼ੋਿਨਾ, ਸ਼ੁੱ ਧ੍ ਮਾਨਸਾ |
ਗਬਂਿੁ ਤਰ੍ਪਣ ਸਂਤੁਸ਼ਾਟ , ਪੂਰਵਜ੍ਾ, ਗਤਰਪਰ
ੁ ਾਂਗਬਕਾ || ੧੭੮ ||

ਿਸ਼ਮੁਿਰਾ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਗਤਰਪਰ
ੁ ਾ ਸ਼ਰੀਵਸ਼ਂਕਰੀ |
ਿ੍ਯਾਨਮੁਿਰਾ, ਿ੍ਯਾਨਿਮਯਾ, ਿ੍ਯਾਨਿ੍ਯੇਯ ਸਵਰੂਗਪਣੀ || ੧੭੯ ||
ਯੋਗਨਮੁਿਾਰ , ਗਤਰਖਂਡੇਸ਼ੀ, ਗਤਰਿੁਣਾਂਬਾ, ਗਤਰਕਣ
ੋ ਿਾ |
ਅਨਿਾਦ੍ਿੁਤ ਚਾਗਰਤਰਾ, ਵਾਂਗਛਤਾਰਥ ਪਰਿਾਗਯਨੀ || ੧੮੦ ||
ਅਿਯਾਸਾਗਤ ਸ਼ਯਿ੍ਯਾਤਾ, ਸ਼ਡਧ੍ਵਾਤੀਤ ਰੂਗਪਣੀ |
ਆਬਾਲਿੋਪ ਗਵਗਿਤਾ, ਸਰਵਾਨੁੱਲਂਿਯ ਸ਼ਾਸਨਾ |

om

ਅਵਯਾਜ੍ ਕਰੁਣਾਮੂਗਰ੍, ਰਿ੍ਯਾਨਧ੍ਵਾਂਤ ਿੀਗਪਕਾ || ੧੮੧ ||

a.
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ਸ਼ਰੀ ਚਕਰਰਾਜ੍ਗਨਲਯਾ, ਸ਼ਰੀਮੱ ਗਤਰਪਰ
ੁ ਸੁਂਿਰੀ || ੧੮੨ ||

gm

ਸ਼ਰੀ ਗਸ਼ਵਾ, ਗਸ਼ਵਸ਼ਕ੍ਯਕਯ ਰੂਗਪਣੀ, ਲਗਲਤਾਂਗਬਕਾ |
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ਏਵਂ ਸ਼ਰੀਲਗਲਤਾਿੇਵਯਾ ਨਾਮ੍ਾਂ ਸਾਹਸਰਕਂ ਜ੍ਿੁੈਃ || ੧੮੩ ||
|| ਇਗਤ ਸ਼ਰੀ ਬਰਹ੍ਮਾਂਡਪੁਰਾਣੇ, ਉੱਤਰਖਂਡ,ੇ ਸ਼ਰੀ ਹਯਿਰੀਵਾਿਸ੍ਯ ਸਂਵਾਿੇ,

w
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w

ਗਿਵਤੀਯੋਧ੍ਯਾਯੈਃ ||
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ਸ਼ਰੀਲਗਲਤਾਰਹਸਯਨਾਮ ਸ਼ਰੀ ਲਗਲਤਾ ਰਹਸਯਨਾਮ ਸਾਹਸਰਸ੍ੋਤਰ ਕਥਨਂ ਨਾਮ

