
ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼੍ਾਯ ਨਮਃ || 
 
   ਸ਼੍ਰੀਸੁਦਰ੍ਸ਼੍ਨ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ || 
 
   ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਸੁਦਰ੍ਸ਼੍ਨ ਸਹਸਰਨਾਮ ਸਤੋਤ੍ਰ ਮ || 
 
ਕੈਲਾਸਸ਼ਸ਼੍ਖਰੇ ਰਮਯੇ ਮੁਕਤਾਮਾਸ਼ਣਕਯ ਮਂਡਪੇ | 
ਰਕਤਸ਼ਸਂਹਾਸਨਾਸੀਨਂ ਪਰਮਥੈਃ ਪਸ਼ਰਵਾਸ਼ਰਤ੍ਮ || ੧|| 
 
ਬ੍ੱਧਾਂਜਸ਼ਲਪੁਟਾ ਭਤੂ੍ਵ ਾ ਪਪਰੱਛ ਸ਼ਵਨਯਾਸ਼ਨਵਤ੍ਾ | 
ਭਰਤਾਰਂ ਸਰਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞਂ ਪਾਰਵਤ੍ੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ || ੨|| 
 
ਪਾਰਵਤ੍ੀ -- 
ਯਤ੍ ਤ੍ਵ ਯੋਕਤਂ ਜਗੰਨਾਥ ਸੁਭੁਸ਼ਂ੍ ਕ੍ਸ਼ੇ੍ਮਸ਼ਮੱਛਤ੍ਾਮ | 
ਸੌਦਰ੍ਸ਼੍ਨਂ ਰਤੇੁ੍ ਸ਼੍ਾਸਤਰਂ ਨਾਸ਼ਸਤਚਾਨਯਸ਼ਦਸ਼ਤ੍ ਪਰਭੋ || ੩|| 
 
ਤ੍ਤ੍ਰ  ਕਾਸ਼ਚਤ੍ ਸ਼ਵਵਕ੍ਸ਼੍ਾਸ਼ਸਿ ਤ੍ਮਰਿਂ ਪਰਸ਼ਤ੍ ਮੇ ਪਰਭੋ | 
ਏਵਮੁਕਤਸਤਵਸ਼ਹਰ੍ਬੁ੍ੱਧ੍ਯਃ ਪਾਰਵਤ੍ੀਂ ਪਰਤ੍ਯੁਵਾਚ ਤ੍ਾਮ || ੪|| 
 
ਅਸ਼ਹਰ੍ਬੁ੍ੱਧ੍ਯ -- 
ਸਂਸ਼੍ਯੋ ਯਸ਼ਦ ਤੇ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ  ਤ੍ਂ ਬ੍ੂਸ਼ਹ ਤ੍ਵ ਂ ਵਰਾਨਨੇ | 
ਇਤ੍ਯੇਵਮੁਕਤਾ ਸ਼ਗਸ਼ਰਜਾ ਸ਼ਗਸ਼ਰਸ਼ੇ੍ਨ ਮਹਾਤ੍ਮਨਾ || ੫|| 
 
ਪੁਨਃ ਪਰੋਵਾਚ ਸਰਵਜ੍ਞਂ ਜ੍ਞਾਨਮੁਦਰ ਾਧਰਂ ਪਸ਼ਤ੍ਮ || 
 
ਪਾਰਵਤ੍ਯੁਵਾਚ -- 
ਲੋਕੇ ਸੌਦਰ੍ਸ਼੍ਨਂ ਮਂਤ੍ਰ ਂ ਯਂਤ੍ਰ ਂਤ੍ੱਤ੍ਤ੍ ਪਰਯੋਗਵਤ੍ || ੬|| 



 
ਸਰਵ ਂ ਸ਼ਵਜ੍ਞਾਤੁ੍ਮਭਯਤ੍ਰ  ਯਥਾਵਤ੍ ਸਮਨੁਸ਼ਸ਼੍ਿਤੁ੍ਮ | 
ਅਸ਼ਤ੍ਵੇਲਮਸ਼੍ਕਤਾਨਾਂ ਤ੍ਂ ਮਾਰਗਂ ਭ੍ੜੁਸ਼੍ਮੀਛਤਾਮ || ੭|| 
 
ਕੋ ਮਾਰਗਃ ਕਾ ਕਸ਼ਥਸਤੇਸ਼੍ਾਮ ਕਾਰਯਸ਼ਸੱਸ਼ਧਃ ਕਥਂ ਭਵੇਤ੍ | 
ਏਤ੍ਨ੍ਮੇ ਬ੍ੂਸ਼ਹ ਲੋਕੇਸ਼੍ ਤ੍ਵ ਦਨਯਃ ਕੋ ਵਦੇਤ੍ਮੁਮ || ੮|| 
 
ਈਸ਼੍ਵਰ ਉਵਾਚ -- 
ਅਹਂ ਤੇ੍ ਕਥਸ਼ਯਸ਼੍ਯਾਸ਼ਮ ਸਰਵ  ਸ਼ਸੱਸ਼ਧਕਰਂ ਸ਼ੁ੍ਭਮ | 
ਅਨਾਯਾਸੇਨ ਯੱਜਪਤਵਾ ਨਰੱਸ਼ਸੱਸ਼ਧਮਵਾਪੁਯਾਤ੍ || ੯|| 
 
ਤ੍ਸ਼੍ਚ ਸੌਦਰ੍ਸ਼੍ਨਂ ਸ਼ਦਵਯਂ ਗੁਹਯਂ ਨਾਮਸਹਸਰਕਮ | 
ਸ਼ਨਯਮਾਤ੍ ਪਠਤ੍ਾਂ ਨ੍ੜੂਣਾਂ ਸ਼ਚਂਸ਼ਤ੍ਤ੍ਾਰਿ ਪਰਦਾਯਕਮ || ੧੦|| 
 
ਤ੍ਸਯ ਨਾਮਸਹਸਰਸਯ ਸऽੋਹਮੇਵ ੜੁਸ਼ਸ਼੍ਃ ਸ੍ਮ੍ੜੁਤ੍ਃ | 
ਛਂਦੋਨੁਸ਼ੁ੍ਪ ਦੇਵਤ੍ਾ ਤ੍ੁ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਸੁਦਰ੍ਸ਼੍ਨਃ || ੧੧|| 
 
ਸ਼੍ਰੀਂ ਬ੍ੀਜਂ ਹਰ ੀਂ ਤੁ੍ ਸ਼੍ਸ਼ਕਤੱਸਾ ਕਲੀਂ ਕੀਲਕਮੁਦਾਹ੍ੜੁਤ੍ਮ | 
ਸਮਸਤਾਭੀਸ਼੍ਟ ਸ਼ਸਧਯਰਿੇ ਸ਼ਵਸ਼ਨਯੋਗ ਉਦਾਹ੍ੜੁਤ੍ਃ || ੧੨|| 
 
ਸ਼ਂ੍ਖਂ ਚਕਂ੍ਰ ਚ ਚਾਪਾਸ਼ਦ ਧਯਾਨਮਸਯ ਸਮੀਸ਼ਰਤ੍ਮ || 
 
          ਧਯਾਨਂ -- 
ਸ਼ਂ੍ਖਂ ਚਕਂ੍ਰ ਚ ਚਾਪਂ ਪਰਸ਼ੁ੍ਮਸ਼ਸਸ਼ਮਸ਼ੁ੍ਂ ਸ਼ੂ੍ਲ ਪਾਸ਼੍ਾਂਕੁਸ਼੍ਾਬ੍ਜਮ 
ਸ਼ਬ੍ਭਰ ਾਣਂ ਵਜਰਖੇਟੌ ਹਲ ਮੁਸਲ ਗਦਾ ਕੁਂਦਮਤ੍ਯੁਗਰ ਦਂਸ਼੍ਟਰਮ | 
ਜਵਾਲਾ ਕੇਸ਼ਂ੍ ਸ਼ਤ੍ਰ ਨੇਤ੍ਰ ਂ ਜਵਲ ਦਲਨਸ਼ਨਭਂ ਹਾਰ ਕੇਯੂਰ ਭਸ਼ੂ੍ਮ 
ਧਯਾਯੇਤ੍ ਸ਼੍ਟਕ ੋਣ ਸਂਸਿਂ ਸਕਲ ਸ਼ਰਪੁਜਨ ਪਰਾਣ ਸਂਹਾਸ਼ਰ ਚਕ੍ਰਮ || 



 
          || ਹਸ਼ਰਃ ਓਮ || 
 
ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਃ ਸ਼੍ਰੀਕਰਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਵਸ਼੍ਣਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਵਭਾਵਨਃ | 
ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਂਤ੍ਯ ਹਰਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਕ੍ੜੁਤ੍ ਲਕ੍ਸ਼੍ਣਃ || ੧|| 
 
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਨਸ਼ਧਃ ਸ਼੍ਰੀਵਰਃ ਸਰਗਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍੍ਮੀ ਕਰਪੂਸ਼ਜਤ੍ਃ | 
ਸ਼੍ਰੀਰਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਵਭਃੁ ਸ਼ਸਂਧੁਕਨਯਾਪਸ਼ਤ੍ਃ ਅਧੋਕ੍ਸ਼੍ਜਃ || ੨|| 
 
ਅਚਯੁਤ੍ਸ਼੍ਚਾਂਬੁ੍ਜਗਰੀਵਃ ਸਹਸਰਾਰਃ ਸਨਾਤ੍ਨਃ | 
ਸਮਸ਼ਰਚਤੋ੍ ਵੇਦਮੂਸ਼ਰਤਃ ਸਮਤ੍ੀਤ੍ ਸੁਰਾਗਰਜਃ || ੩|| 
 
ਸ਼੍ਟਕ ੋਣ ਮਧਯਗੋ ਵੀਰਃ ਸਰਵਗੋऽਸ਼੍ਟਭਜੁਃ ਪਰਭਃੁ | 
ਚਂਡਵੇਗੋ ਭੀਮਰਵਃ ਸ਼ਸ਼੍ਸ਼ਪਸ਼ਵਸ਼੍ਟਾਸ਼ਰਚਤੋ੍ ਹਸ਼ਰਃ || ੪|| 
 
ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ਃ ਸਕਲਃ ਸ਼੍ਯਾਮਃ ਸ਼੍ਯਾਮਲਃ ਸ਼੍ਕਟਾਰਿਨਃ | 
ਦੈਤ੍ਯਾਸ਼ਰਃ ਸ਼੍ਾਰਦਸਕਂਧਃ ਸਕਟਾਕ੍ਸ਼੍ਃ ਸ਼ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਗਃ || ੫|| 
 
ਸ਼੍ਰਪਾਸ਼ਰਰ੍ਭਕਤਵਸ਼੍ਯਃ ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਂਕੋ ਵਾਮਨੋਵਯਯਃ | 
ਵਰਥੂੀਵਾਸ਼ਰਜਃ ਕਂਜਲੋਚਨੋ ਵਸੁਧਾਸ਼ਦਪਃ || ੬|| 
 
ਵਰੇਣਯੋ ਵਾਹਨੋऽਨਂਤ੍ਃ ਚਕ੍ਰਪਾਸ਼ਣਰਗਦਾਗਰਜਃ | 
ਗਭੀਰੋ ਗੋਲਕਾਧੀਸ਼ੋ੍ ਗਦਾਪਸ਼ਣੱਸੁਲੋਚਨਃ || ੭|| 
 
ਸਹਸਰਾਕ੍ਸ਼੍ਃ ਚਤੁ੍ਰ੍ਬ੍ਾਹਃੁ ਸ਼ਂ੍ਖਚਕ੍ਰ ਗਦਾਧਰਃ | 
ਭੀਸ਼੍ਣੋ ਭੀਸ਼ਤ੍ਦੋ ਭਦਰ ੋ ਭੀਮਾਭੀਸ਼੍ਟ ਫਲਪਰਦਃ || ੮|| 
 



ਭੀਮਾਸ਼ਰਚਤੋ੍ ਭੀਮਸੇਨੋ ਭਾਨੁਵਂਸ਼੍ ਪਰਕਾਸ਼੍ਕਃ | 
ਪਰਹਲਾਦਵਰਦਃ ਬ੍ਾਲਲੋਚਨੋ ਲੋਕਪੂਸ਼ਜਤ੍ਃ || ੯|| 
 
ਉੱਤ੍ਰਾਮਾਨਦੋ ਮਾਨੀ ਮਾਨਵਾਭੀਸ਼੍ਟ ਸ਼ਸੱਸ਼ਧਦਃ | 
ਭਕਤਪਾਲਃ ਪਾਪਹਾਰੀ ਬ੍ਲਦੋ ਦਹਨਧਵਜਃ || ੧੦|| 
 
ਕਰੀਸ਼੍ਃ ਕਨਕੋ ਦਾਤ੍ਾ ਕਾਮਪਾਲ ਪੁਰਾਤ੍ਨਃ | 
ਅਕੂਰਃ ਕੂਰਜਨਕਃ ਕੂਰਦਂਸ਼੍ਟਰਃ ਕੁਲਾਸ਼ਦਪਃ || ੧੧|| 
 
ਕੂਰਕਰ੍ਮਾ ਕੂਰਰਸ਼ੂਪ ਕੂਰਹਾਰੀ ਕੁਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਯਃ | 
ਮਂਦਰੋ ਮਾਸ਼ਨਨੀਕਾਂਤੋ੍ ਮਧੁਹਾ ਮਾਧਵਸ਼ਪਰਯਃ || ੧੨|| 
 
ਸੁਪਰਤ੍ਪਤ ਸਵਰਣਰਪੂੀ ਬ੍ਾਣਾਸੁਰ ਭਜੁਾਂਤ੍ਕ੍ੜੁਤ੍ | 
ਧਰਾਧਰੋ ਦਾਨਵਾਸ਼ਰਰਦਨੁਜੇਂਦਰ ਾਸ਼ਰ ਪੂਸ਼ਜਤ੍ਃ || ੧੩|| 
 
ਭਾਗਯਪਰਦੋ ਮਹਾਸੱਤ੍ਵ ੋ  ਸ਼ਵਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਵਗਤ੍ਜਵਰਃ | 
ਸੁਰਾਚਾਰਯਾਸ਼ਰਚਤੋ੍ ਵਸ਼੍ਯੋ ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਵਸੁਪਰਦਃ || ੧੪|| 
 
ਪਰਣਤ੍ਾਸ਼ਰਤਹਰਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟਃ ਸ਼੍ਰਣਯਃ ਪਾਪਨਾਸ਼੍ਨਃ | 
ਪਾਵਕੋ ਵਾਰਣਾਦਰ ੀਸ਼ੋ੍ ਵੈਕੁਂਠੋ ਸ਼ਵਗਤ੍ਕਲ੍ਮਸ਼੍ਃ || ੧੫|| 
 
ਵਜਰਦਂਸ਼੍ਟਰ ੋਵਜਰਨਖੋ ਵਾਯੁਰਪੂੀ ਸ਼ਨਰਾਸ਼੍ਰਯਃ | 
ਸ਼ਨਰੀਹ ੋਸ਼ਨਸ੍ਮ੍ੜੁਹ ੋਸ਼ਨਤ੍ਯੋ ਨੀਸ਼ਤ੍ਜ੍ਞੋ ਨੀਸ਼ਤ੍ਪਾਵਨਃ || ੧੬|| 
 
ਨੀਰਪੋੂ ਨਾਰਦਨੁਤੋ੍ ਨਕੁਲਾਚਲ ਵਾਸਕ੍ੜੁਤ੍ | 
ਸ਼ਨਤ੍ਯਾਨਂਦੋ ਬ੍ੜੁਹਦ੍ਭਾਨੁਃ ਬ੍ੜੁਹਦੀਸ਼੍ਃ ਪੁਰਾਤ੍ਨਃ || ੧੭|| 
 



ਸ਼ਨਸ਼ਧਨਾਮਸ਼ਧਪੋऽਨਂਦੋ ਨਰਕਾਰਣਵ ਤ੍ਾਰਕਃ | 
ਅਗਾਧੋऽਸ਼ਵਰਲੋ ਮਰਤਯੋ ਜਵਾਲਾਕੇਸ਼੍ਃ ਕਕਾਰ੍ੱਸ਼ਚਤ੍ਃ || ੧੮|| 
 
ਤ੍ਰਣੁਸਤਨੁਕ੍ੜੁਤ੍ ਭਕਤਃ ਪਰਮਃ ਸ਼ਚੱਤ੍ਸਂਭਵਃ | 
ਸ਼ਚਂਤ੍ਯੱਸਤ੍ਵ ਸ਼ਨਸ਼ਧਃ ਸਾਗਰਸ਼ਸਚਦਾਨਂਦਃ ਸ਼ਸ਼੍ਵਸ਼ਪਰਯਃ || ੧੯|| 
 
ਸ਼ਸ਼੍ਨ੍ਸ਼ੁ੍ਮਾਰੱਸ਼੍ਤ੍ਮਖਃ ਸ਼੍ਾਤ੍ਕੁਂਭ ਸ਼ਨਭਪਰਭਃ | 
ਭਕੋਤਾਰੁਣੇਸ਼ੋ੍ ਬ੍ਲਵਾਨ ਬ੍ਾਲਗਰਹ ਸ਼ਨਵਾਰਕਃ || ੨੦|| 
 
ਸਰਵ ਾਸ਼ਰਸ਼੍ਟ ਪਰਸ਼੍ਮਨੋ ਮਹਾਭਯ ਸ਼ਨਵਾਰਕਃ | 
ਬ੍ਂਧੁਃ ਸੁਬ੍ਂਧੁਃ ਸੁਪਰੀਤ੍ੱਸਂਤੁ੍ਸ਼੍ਟੱਸੁਰਸੰਨੁਤ੍ਃ || ੨੧|| 
 
ਬ੍ੀਜਕੇਸ਼੍ਯੋ ਬ੍ਕੋ ਭਾਨੁਃ ਅਸ਼ਮਤ੍ਾਸ਼ਰਚਰ੍ਪਾਂਪਸ਼ਤ੍ਃ | 
ਸੁਯਜ੍ਞੋ ਜਯੋਸ਼ਤ੍ਸ਼੍ੱਸ਼੍ਾਂਤੋ੍ ਸ਼ਵਰਪੂਾਕ੍ਸ਼੍ਃ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ || ੨੨|| 
 
ਵਸ਼ਹ੍ਪਰਾਕਾਰ ਸਂਵੀਤੋ੍ ਰਕਤਗਰ੍ਭਃ ਪਰਭਾਕਰਃ | 
ਸੁਸ਼੍ੀਲਃ ਸੁਭਗਃ ਸਵਕ੍ਸ਼੍ਃ ਸੁਮੁਖਃ ਸੁਖਦਃ ਸੁਖੀ || ੨੩|| 
 
ਮਹਾਸੁਰਃ ਸ਼ਸ਼੍ਰੱਛੇਤ੍ਾ ਪਾਕਸ਼੍ਾਸਨ ਵਂਸ਼ਦਤ੍ਃ | 
ਸ਼੍ਤ੍ਮੂਸ਼ਰਤ ਸਹਸਰਾਰੋ ਸ਼ਹਰਣਯ ਜਯੋਸ਼ਤ੍ਰਵਯਯਃ || ੨੪|| 
 
ਮਂਡਲੀ ਮਂਡਲਾਕਾਰਃ ਚਂਦਰਸੂਰਯਾਸ਼ਗ੍ ਲੋਚਨਃ | 
ਪਰਭਂਜਨਃ ਤ੍ੀਕਸ਼੍ਣਧਾਰਃ ਪਰਸ਼੍ਾਂਤ੍ਃ ਸ਼੍ਾਰਦਸ਼ਪਰਯਃ || ੨੫|| 
 
ਭਕਤਸ਼ਪਰਯੋ ਬ੍ਸ਼ਲਹਰੋ ਲਾਵਣਯੋਲਕ੍ਸ਼੍ਣਸ਼ਪਰਯਃ | 
ਸ਼ਵਮਲੋ ਦੁਰਲਭੱਸੋਮਯੱਸੁਲਭ ੋਭੀਮਸ਼ਵਕ੍ਰਮਃ || ੨੬|| 
 



ਸ਼ਜਤ੍ਮਨਯੁਃ ਸ਼ਜਤ੍ਾਰਾਸ਼ਤ੍ਃ ਮਹਾਕ੍ਸ਼ੋ੍ ਭ੍ੜੁਗੁਪੂਸ਼ਜਤ੍ਃ | 
ਤ੍ੱਤ੍ਵ ਰਪੂਃ ਤ੍ੱਤ੍ਵ ਵੇਸ਼ਦਃ ਸਰਵਤ੍ਤ੍ਵ  ਪਰਸ਼ਤ੍ਸ਼ਸ਼੍ਿਤ੍ਃ ||੨੭|| 
 
ਭਾਵਜ੍ਞੋ ਬ੍ਂਧੁਜਨਕੋ ਦੀਨਬ੍ਂਧੁਃ ਪੁਰਾਣਸ਼ਵਤ੍ | 
ਸ਼੍ਸਤਰੇਸ਼ੋ੍ ਸ਼ਨਰ੍ਮਤੋ੍ ਨੇਤ੍ਾ ਨਰੋ ਨਾਨਾਸੁਰਸ਼ਪਰਯਃ || ੨੮|| 
 
ਨਾਸ਼ਭਚਕੋ੍ਰ ਨਤ੍ਾਸ਼ਮਤ੍ਰ ੋ ਨਧੀਸ਼੍ ਕਰਪੂਸ਼ਜਤ੍ਃ | 
ਦਮਨਃ ਕਾਸ਼ਲਕਃ ਕਰ੍ਮੀ ਕਾਂਤ੍ਃ ਕਾਲਾਰਿਨਃ ਕਸ਼ਵਃ || ੨੯|| 
 
ਵਸੁਂਧਰੋ ਵਾਯੁਵੇਗੋ ਵਰਾਹ ੋਵਰਣੁਾਲਯਃ | 
ਕਮਨੀਯਕ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਃ ਕਾਲਃ ਕਮਲਾਸਨ ਸੇਸ਼ਵਤ੍ਃ | 
ਕ੍ੜੁਪਾਲੁਃ ਕਸ਼ਪਲਃ ਕਾਮੀ ਕਾਸ਼ਮਤ੍ਾਰਿ ਪਰਦਾਯਕਃ || ੩੦|| 
 
ਧਰ੍ਮਸੇਤੁ੍ਰਧਰ੍ਮਪਾਲੋ ਧਰ੍ਮੀ ਧਰ੍ਮਮਯਃ ਪਰਃ | 
ਜਵਾਲਾਸ਼ਜਮਹਃ ਸ਼ਸ਼੍ਖਾਮੌਲ਼ੀਃ ਸੁਰਕਾਰਯ ਪਰਵਰਤਕਃ || ੩੧|| 
 
ਕਲਾਧਰਃ ਸੁਰਾਸ਼ਰਘ੍੍ਃ ਕੋਪਹਾ ਕਾਲਰਪੂਦ੍ੜੁਕ | 
ਦਾਤ੍ਾऽऽਨਂਦਮਯੋ ਸ਼ਦਵਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਪੂੀ ਪਰਕਾਸ਼੍ਕ੍ੜੁਤ੍ || ੩੨ | 
ਸਰਵਯਜ੍ਞਮਯੋ ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞਭਕੁ ਯਜ੍ਞਭਾਵਨਃ | 
ਵਸ਼ਹ੍ਧਵਜੋ ਵਸ਼ਹ੍ਸਖੋ ਵਂਜੁਲ਼ਦੁਮ ਮੂਲਕਃ || ੩੩|| 
 
ਦਕ੍ਸ਼੍ਹਾ ਦਾਨਕਾਰੀ ਚ ਨਰੋ ਨਾਰਾਯਣਸ਼ਪਰਯਃ | 
ਦੈਤ੍ਯਦਂਡਧਰੋ ਦਾਂਤ੍ਃ ਸ਼ੁ੍ਭਰ ਾਂਗਃ ਸ਼ੁ੍ਭਦਾਯਕਃ || ੩੪|| 
 
ਲੋਸ਼ਹਤ੍ਾਕ੍ਸ਼ੋ੍ ਮਹਾਰੌਦਰ ੌ ਮਾਯਾਰਪੂਧਰਃ ਖਗਃ | 
ਉੰਨਤੋ੍ ਭਾਨੁਜਃ ਸਾਂਗੋ ਮਹਾਚਕ੍ਰਃ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ || ੩੫|| 
 



ਅਗ੍ੀਸ਼ੋ੍ऽਸ਼ਗ੍ਮਯਃ ਦਵ ਸ਼ਗ੍ਲੋਚਨੋਸ਼ਗ੍ ਸਮਪਰਭਃ | 
ਅਸ਼ਗ੍ਮਾਨਸ਼ਗ੍ਰਸਨੋ ਯੁੱਧਸੇਵੀ ਰਸ਼ਵਸ਼ਪਰਯਃ || ੩੬|| 
 
ਆਸ਼ਸ਼੍ਰਤ੍ ਘ੍ੌਘ੍ ਸ਼ਵਧਵਂਸੀ ਸ਼ਨਤ੍ਯਾਨਂਦ ਪਰਦਾਯਕਃ | 
ਅਸੁਰਘ੍੍ੋ ਮਹਾਬ੍ਾਹਰੂ੍ਭੀਮਕਰ੍ਮਾ ਸ਼੍ੁਭਪਰਦਃ || ੩੭|| 
 
ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਂਕ ਪਰਣਵਾਧਾਰਃ ਸਮਸਿਾਸ਼੍ੀ ਸ਼ਵਸ਼੍ਾਪਹਃ | 
ਤ੍ਰਕ ੋ ਸ਼ਵਤ੍ਰਕ ੋ ਸ਼ਵਮਲੋ ਸ਼ਬ੍ਲਕੋ ਬ੍ਾਦਰਾਯਣਃ || ੩੮|| 
 
ਬ੍ਸ਼ਦਰਗ੍ਸਚਕ੍ਰਵਾਲ਼ਃ ਸ਼੍ਟਕ ੋਣਾਂਤ੍ਰਗਤ੍ਸ੍ਮਸ਼ਸ਼੍ਖੀਃ | 
ਦ੍ੜੁਤ੍ਧਨਵਾ ਸ਼ੋ੍ਡਸ਼੍ਾਕ੍ਸ਼ੋ੍ ਦੀਰ੍ਘ੍ਬ੍ਾਹਰੂਦਰੀਮੁਖਃ || ੩੯|| 
 
ਪਰਸੰਨੋ ਵਾਮਜਨਕੋ ਸ਼ਨਮ੍ੋ ਨੀਸ਼ਤ੍ਕਰਃ ਸ਼ੁ੍ਸ਼ਚਃ | 
ਨਰਭਸ਼ੇਦ ਸ਼ਸਂਹਰਪੂੀ ਪੁਰਾਧੀਸ਼੍ਃ ਪੁਰਂਦਰਃ || ੪੦|| 
 
ਰਸ਼ਵਸੁਤੋ੍ ਯੂਤ੍ਪਾਲੋ ਯੁਤ੍ਪਾਸ਼ਰੱਸਤ੍ਾਂਗਸ਼ਤ੍ਃ | 
ਹ੍ੜੁਸ਼ਸ਼੍ਕੇਸ਼ੋ੍ ਸ਼ਦਵਤ੍ਰ ਮੂਸ਼ਰਤਃ ਸ਼ਦਵਰਸ਼੍ਟਾਯੁਦਭ੍ੜੁਤ੍ ਵਰਃ || ੪੧|| 
 
ਸ਼ਦਵਾਕਰੋ ਸ਼ਨਸ਼੍ਾਨਾਥੋ ਸ਼ਦਲੀਪਾਸ਼ਰਚਤ੍ ਸ਼ਵਗਰਹਃ | 
ਧਨਵ ਂਤ੍ਸ਼ਰਸ੍ਮਸ਼੍ਯਾਮਲ਼ਾਸ਼ਰਰ੍ਭਕਤਸ਼ੋ੍ਕ ਸ਼ਵਨਾਸ਼੍ਕਃ || ੪੨|| 
 
ਸ਼ਰਪੁਪਰਾਣ ਹਰੋ ਜੇਤ੍ਾ ਸ਼ੂ੍ਰਸਚਾਤੁ੍ਰਯ ਸ਼ਵਗਰਹਃ | 
ਸ਼ਵਧਾਤ੍ਾ ਸੱਸ਼ਚਦਾਨਂਦੱਸਰਵਦੁਸ਼੍ਟ ਸ਼ਨਵਾਰਕਃ || ੪੩|| 
 
ਉਲਕ ੋ  ਮਹਲੋਕ ੋ  ਰਕਤੋਲਕ ੱਸਹਸਰੋਲਕ ਸ੍ਮਸ਼੍ਤ੍ਾਸ਼ਰਚਸ਼੍ਃ | 
ਬੁ੍ੱਧੋ ਬ੍ੌੱਧਹਰੋ ਬ੍ੌੱਧ ਜਨਮੋਹ ੋਬੁ੍ਧਾਸ਼੍ਰਯਃ || ੪੪ || 
 



ਪੂਰਣਬੋ੍ਧਃ ਪੂਰਣਰਪੂਃ ਪੂਰਣਕਾਮੋ ਮਹਾਦਯੁਸ਼ਤ੍ਃ | 
ਪੂਰਣਮਂਤ੍ਰ ਃ ਪੂਰਣਗਾਤ੍ਰ ਃ ਪੂਰਣਸ਼੍ਾਡੁਣਯ ਸ਼ਵਗਰਹਃ || ੪੫|| 
 
ਪੂਰਣਨੇਸ਼ਮਃ ਪੂਰ੍ਨਾਸ਼ਭਃ ਪੂਰਣਾਸ਼੍ੀ ਪੂਰਣਮਾਨਸਃ | 
ਪੂਰਣਸਾਰਃ ਪੂਰਣਸ਼੍ਸ਼ਕਤਃ ਰਂਗਸੇਸ਼ਵ ਰਣਸ਼ਪਰਯਃ || ੪੬|| 
 
ਪੂਸ਼ਰਤ੍ਾਸ਼ੋ੍ऽਸ਼ਰਸ਼੍ਟਦਾਸ਼ਤ੍ ਪੂਰਣਾਰਿਃ ਪੂਰਣਭੂਸ਼੍ਣਃ | 
ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭਃ ਪਾਸ਼ਰਜਾਤ੍ਃ ਪਰਸ਼ਮਤ੍ਰ ਸ੍ਮਸ਼੍ਰਾਕ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਃ || ੪੭|| 
 
ਭੂਬ੍ੜੁਤ੍ਵ ਪੁਃ ਪੁਣਯਮੂਸ਼ਰਤ ਭਭੂ੍ੜੁਤ੍ਾਂ ਪਸ਼ਤ੍ਰਾਸ਼ੁ੍ਕਃ | 
ਭਾਗਯੋਦਯੋ ਭਕਤਵਸ਼੍ਯੋ ਸ਼ਗਸ਼ਰਜਾਵੱਲਭਸ਼ਪਰਯਃ || ੪੮|| 
 
ਗਸ਼ਵਸ਼੍ਟੋ ਗਜਮਾਨੀਸ਼ੋ੍ ਗਮਨਾਗਮਨ ਸ਼ਪਰਯਃ | 
ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਸ਼ਰ ਬ੍ਂਧੁਮਾਨੀ ਸੁਪਰਤ੍ੀਕੱਸੁਸ਼ਵਕ੍ਰਮਃ || ੪੯|| 
 
ਸ਼ਂ੍ਕਰਾਭੀਸ਼੍ਟਦੋ ਭਵਯਃ ਸਾਸ਼ਚਵਯੱਸਵਯਲਕ੍ਸ਼੍ਣਃ | 
ਮਹਾਹਂਸੱਸੁਖਕਰੋ ਨਾਭਾਗ ਤ੍ਨਯਾਸ਼ਰਚਤ੍ਃ || ੫੦|| 
 
ਕੋਸ਼ਟਸੂਰਯਪਰਭੋ ਦੀਪਤੋ ਸ਼ਵਦਯੁਤ੍ਕ ੋਸ਼ਟ ਸਮਪਰਭਃ | 
ਵਜਰਕਲ੍ਪੋ ਵਜਰਸਖੋ ਵਜਰਸ਼ਨਰ੍ਘ੍ਾਤ੍ ਸ਼ਨਸਵਨਃ || ੫੧|| 
 
ਸ਼ਗਰੀਸ਼ੋ੍ ਮਾਨਦੋ ਮਾਨਯੋ ਨਾਰਾਯਣ ਕਰਾਲਯਃ | 
ਅਸ਼ਨਰੁੱਧਃ ਪਰਾਮਰ੍ਸ਼੍ੀ ਉਪੇਂਦਰ ਃ ਪੂਰਣਸ਼ਵਗਰਹਃ || ੫੨|| 
 
ਆਯੁਧੇਸ਼੍ਸ੍ਮਸ਼੍ਤ੍ਾਸ਼ਰਘ੍੍ਃ ਸ਼੍ਮਨਃ ਸ਼੍ਤ੍ਸੈਸ਼ਨਕਃ | 
ਸਰਵ ਾਸੁਰ ਵਧੋਦਯੁਕਤਃ ਸੂਰਯ ਦੁਰ੍ਮਾਨ ਭਦੇਕਃ || ੫੩|| 
 



ਰਾਹਸ਼ੁਵਪਲੋਸ਼੍ਕਾਰੀ ਚ ਕਾਸ਼੍ੀਨਗਰ ਦਾਹਕਃ | 
ਪੀਯੁਸ਼੍ਾਂਸ਼ੁ੍ ਪਰਂਜਯੋਸ਼ਤ੍ਃ ਸਂਪੂਰਣ ਕ੍ਰਤ੍ੁਭੁਕ ਪਰਭਃੁ || ੫੪|| 
 
ਮਾਂਧਾਤ੍ੜੁ ਵਰਦਸ੍ਮਸ਼ੁ੍ੱਧੋ ਹਰਸੇਵਯਸ੍ਮਸ਼੍ਚੀਸ਼੍ਟਦਃ | 
ਸਸ਼ਹਸ਼੍ਣਰ੍ਬ੍ਲਭਕੁ ਵੀਰੋ ਲੋਕਭ੍ੜੁੱਲੋਕਨਾਯਕਃ ||੫੫|| 
 
ਦੁਰਵ ਾਸੋਮੁਸ਼ਨ ਦਰ੍ਪਘ੍੍ੋ ਜਯਤੋ੍ ਸ਼ਵਜਯਸ਼ਪਰਯਃ | 
ਪੁਰਾਧੀਸ਼ੋ੍ऽਸੁਰਾਰਾਸ਼ਤ੍ਃ ਗੋਸ਼ਵਂਦ ਕਰਭਸ਼ੂ੍ਣਃ || ੫੬|| 
 
ਰਥਰਪੂੀ ਰਥਾਧੀਸ਼੍ਃ ਕਾਲਚਕ੍ਰ ਕ੍ੜੁਪਾਸ਼ਨਸ਼ਧਃ | 
ਚਕ੍ਰਰਪੂਧਰੋ ਸ਼ਵਸ਼੍ਣਃ ਸੂਲਸੂਕ੍੍ਮੱਸ਼ਸ਼੍ਸ਼ਖਪਰਭਃ || ੫੭|| 
 
ਸ਼੍ਰਣਾਗਤ੍ ਸਂਤ੍ਰ ਾਤ੍ਾ ਵੇਤ੍ਾਲ਼ਾਸ਼ਰਰ੍ਮਹਾਬ੍ਲਃ | 
ਜ੍ਞਾਨਦੋ ਵਾਕ੍ਪਸ਼ਤ੍ਰ੍ਮਾਨੀ ਮਹਾਵੇਗੋ ਮਹਾਮਸ਼ਣਃ || ੫੮|| 
 
ਸ਼ਵਦਯੁਤ੍ ਕੇਸ਼ੋ੍ ਸ਼ਵਹਾਰੇਸ਼੍ਃ ਪਦ੍ਮਯੋਸ਼ਨਃ ਚਤੁ੍ਰ੍ਭਜੁਃ | 
ਕਾਮਾਤ੍ਮਾ ਕਾਮਦਃ ਕਾਮੀ ਕਾਲਨੇਸ਼ਮ ਸ਼ਸ਼੍ਰੋਹਰਃ || ੫੯|| 
 
ਸ਼ੁ੍ਭਰ ਸ੍ਮਸ਼ੁ੍ਚੀਸ੍ਮਸ਼ੁ੍ਨਾਸੀਰਃ ਸ਼ੁ੍ਕ੍ਰਸ਼ਮਤ੍ਰ ਃ ਸ਼ੁ੍ਭਾਨਨਃ | 
ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਕਾਯੋ ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਾਰਾਸ਼ਤ੍ਃ ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਭੇਂਦਰ  ਸੁਪੂਸ਼ਜਤ੍ਃ || ੬੦|| 
 
ਸ਼ਵਸ਼੍ਵਂਭਰੋ ਵੀਸ਼ਤ੍ਹਤੋ੍ਰ ੋ  ਵੀਰਯੋ ਸ਼ਵਸ਼੍ਵਜਨਸ਼ਪਰਯਃ | 
ਸ਼ਵਸ਼੍ਵਕ੍ੜੁਤ੍  ਸ਼ਵਸ਼੍ਵਭ ੋਸ਼ਵਸ਼੍ਵਹਰਤਾ ਸਾਹਸਕਰ੍ਮਕ੍ੜੁਤ੍ || ੬੧|| 
 
ਬ੍ਾਣਬ੍ਾਹਹੂਰੋ ਜਯੋਸ਼ਤ੍ਃ ਪਰਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ੋ੍ਕਨਾਸ਼੍ਨਃ | 
ਸ਼ਵਮਲਾਸ਼ਦਪਸ਼ਤ੍ਃ ਪੁਣਯੋ ਜ੍ਞਾਤ੍ਾ ਜ੍ਞੇਯਃ ਪਰਕਾਸ਼੍ਕਃ || ੬੨|| 
 



ਮਲੇੱਛ ਪਰਹਾਰੀ ਦੁਸ਼੍ਟਘ੍੍ਃ ਸੂਰਯਮਂਡਲਮਧਯਗਃ | 
ਸ਼ਦਗਂਬ੍ਰੋ ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਾਦਰ ੀਸ਼ੋ੍ ਸ਼ਵਸ਼ਵਧਾਯੁਧ ਰਪੂਕਃ || ੬੩|| 
 
ਸਤ੍ਵ ਵਾਨ ਸਤ੍ਯਵਾਗੀਸ਼੍ਃ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮ ਪਰਾਯਣਃ | 
ਰਦੁਰਪਰੀਸ਼ਤ੍ਕਰੋ ਰਦੁਰ  ਵਰਦੋ ਰਸ਼ੁਗਵਭੇਦਕਃ || ੬੪|| 
 
ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਕ੍ਰਭੇਦੀ ਗਜੇਂਦਰ  ਪਸ਼ਰਮੋਕ੍ਸ਼੍ਕਃ | 
ਧਰ੍ਮਸ਼ਪਰਯਃ ਸ਼੍ਡਾਧਾਰੋ ਵੇਦਾਤ੍ਮਾ ਗੁਣਸਾਗਰਃ || ੬੫|| 
 
ਗਦਾਸ਼ਮਤ੍ਰ ਃ ੍ੜੁਥੁਭਜੋੁ ਰਸਾਤ੍ਲ ਸ਼ਵਭਦੇਕਃ | 
ਤ੍ਮੋਵੈਰੀ ਮਹਾਤੇ੍ਜਾਃ ਮਹਾਰਾਜੋ ਮਹਾਤ੍ਪਾਃ || ੬੬|| 
 
ਸਮਸਤਾਸ਼ਰਹਰਃ ਸ਼੍ਾਂਤ੍ ਕੂਰੋ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਃ | 
ਸਿਸ਼ਵਰੱਸਵਰਣ ਵਰਣਾਂਗਃ ਸ਼੍ਤ੍ੁਸੈਨਯ ਸ਼ਵਨਾਸ਼੍ਕ੍ੜੁਤ੍ || ੬੭|| 
 
ਪਰਾਜ੍ਞੋ ਸ਼ਵਸ਼੍ਵਤ੍ਨੁਤ੍ਰ ਾਤ੍ਾ ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਸ੍ਮ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਮਯਃ ਕ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ | 
ਵਯਕਤਾਵਯਕਤ ਸਵਰਪੂਾਂਸਃ ਕਾਲਚਕ੍ਰਃ ਕਲਾਸ਼ਨਸ਼ਧਃ || ੬੮|| 
 
ਮਹਾਧਯੁਸ਼ਤ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਵਜਰਨੇਸ਼ਮਃ ਪਰਭਾਸ਼ਨਸ਼ਧਃ | 
ਮਹਾਸ੍ਮਫੁਸ਼ਲਂਗ ਧਾਰਾਸ਼ਰਚਃ ਮਹਾਯੁੱਧ ਕ੍ੜੁਤ੍ਚਯੁਤ੍ਃ || ੬੯|| 
 
ਕ੍ੜੁਤ੍ਜ੍ਞੱਸਹਨੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਜਵਾਲਾਮਾਲਾ ਸ਼ਵਭੂਸ਼੍ਣਃ | 
ਚਤੁ੍ਰ੍ਮੁਖਨੁਤ੍ਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਰ ਾਸ਼ਜਸ਼੍ਣਰ੍ਭਕਤਵਤ੍ਸਲਃ || ੭੦|| 
 
ਚਾਤੁ੍ਰਯਗਮਨਸ਼੍ਚਕ੍ਰੀ ਚਾਤੁ੍ਰਵਰਗ ਪਰਦਾਯਕਃ | 
ਸ਼ਵਸ਼ਚਤ੍ਰ ਮਾਲਯਾਭਰਣਃ ਤ੍ੀਕਸ਼੍ਣਧਾਰਃ ਸੁਰਾਸ਼ਰਚਤ੍ਃ || ੭੧|| 
 



ਯੁਗਕ੍ੜੁਤ੍ ਯੁਗਪਾਲਸ਼੍ਚ ਯੁਗਸਂਸ਼ਧਰਯੁਗਾਂਤ੍ਕ੍ੜੁਤ੍ | 
ਸੁਤ੍ੀਕਸ਼੍ਣਾਰਗਣੋ ਗਮਯੋ ਬ੍ਸ਼ਲਧਵਂਸੀ ਸ਼ਤ੍ਰ ਲੋਕਪਃ || ੭੨|| 
 
ਸ਼ਤ੍ਰ ਨੇਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤਰਜਗਦਵ ਂਧਯਃ ਤ੍ੜੁਣੀਕ੍ੜੁਤ੍ ਮਹਾਸੁਰਃ | 
ਸ਼ਤ੍ਰ ਕਾਲਜ੍ਞਸ਼ਸਤਰਲੋਕਜ੍ਞਃ ਸ਼ਤ੍ਰ ਨਾਸ਼ਭਃ ਸ਼ਤ੍ਰ ਜਗਸ਼ਤਪਰਯਃ || ੭੩|| 
 
ਸਰਵਯਂਤ੍ਰ ਮਯੋ ਮਂਤ੍ਰ ੱਸਰਵਸ਼੍ਤ੍ੁ ਸ਼ਨਬ੍ਰਹਣਃ | 
ਸਰਵਗੱਸਰਵ ਸ਼ਵਤ੍ ਸੌਮਯੱਸਰਵਲੋਕਸ਼ਹਤ੍ਂਕਰਃ ||੭੪|| 
 
ਆਸ਼ਦਮੂਲਃ ਸਦੁਣਾਢ੍ਯੋ ਵਰੇਣਯਸ਼ਸਤਰਗੁਣਾਤ੍ਮਕਃ | 
ਧਯਾਨਗਮਯਃ ਕਲ੍ਮਸ਼੍ਘ੍੍ਃ ਕਸ਼ਲਗਰਵ  ਪਰਭਦੇਕਃ || ੭੫|| 
 
ਕਮਨੀਯ ਤ੍ਨੁਤ੍ਰ ਾਣਃ ਕੁਂਡਲੀ ਮਂਸ਼ਡਤ੍ਾਨਨਃ | 
ਸੁਕੁਂਠੀਕ੍ੜੁਤ੍ ਚਂਡੇਸ਼੍ਃ ਸੁਸਂਤ੍ਰ ਸਿ ਸ਼੍ਡਾਨਨਃ || ੭੬|| 
 
ਸ਼ਵਸ਼੍ਾਧੀਕ੍ੜੁਤ੍ ਸ਼ਵਘ੍੍ੇਸ਼ੋ੍ ਸ਼ਵਗਤ੍ਾਨਂਦ ਨਂਸ਼ਦਕਃ | 
ਮਸ਼ਥਤ੍ ਪਰਮਥਵਯੂਹਃ ਪਰਣਤ੍ ਪਰਮਦਾਸ਼ਧਪਃ || ੭੭|| 
 
ਪਰਾਣਸ਼ਭਕ੍ਸ਼੍ਾ ਪਰਦੋऽਨਂਤੋ੍ ਲੋਕਸਾਕ੍ਸ਼੍ੀ ਮਹਾਸਵਨਃ | 
ਮੇਧਾਵੀ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਥੋऽਕੂਰਃ ਕੂਰਕਰ੍ਮਾऽਪਰਾਸ਼ਜਤ੍ਃ || ੭੮|| 
 
ਅਰੀ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟੋऽਪਰਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਸੁਂਦਰੱਸ਼੍ਤ੍ੁਤ੍ਾਪਨਃ | 
ਯੋਗ ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਾਧੀਸ਼ੋ੍ ਭਕਤਾਭੀਸ਼੍ਟ ਪਰਪੂਰਕਃ || ੭੯|| 
 
ਸਰਵਕਾਮਪਰਦੋऽਸ਼ਚਂਤ੍ਯਃ ਸ਼ੁ੍ਭਾਂਗਃ ਕੁਲਵਰਧਨਃ | 
ਸ਼ਨਸ਼ਰਵਕਾਰੋऽਂਂਤ੍ਰਪੋੂ ਨਰਨਾਰਾਯਣਸ਼ਪਰਯਃ || ੮੦|| 



 
ਮਂਤ੍ਰ  ਯਂਤ੍ਰ  ਸਵਰਪੂਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਂਤ੍ਰ  ਪਰਭਦੇਕਃ | 
ਭਤੂ੍ਵੇਤ੍ਾਲ਼ ਸ਼ਵਧਵਂਸੀ ਚਂਡ ਕੂ੍ਮਾਂਡ ਖਂਡਨਃ || ੮੧|| 
 
ਯਕ੍ਸ਼੍ ਰਕ੍ਸ਼ੋ੍ਗਣ ਧਵਂਸੀ ਮਹਾਕ੍ੜੁਤ੍ਯਾ ਪਰਦਾਹਕਃ | 
ਸਕਲੀਕ੍ੜੁਤ੍ ਮਾਰੀਚਃ ਭਰੈਵ ਗਰਹ ਭਦੇਕਃ || ੮੨|| 
 
ਚੂਸ਼ਰਣਕ੍ੜੁਤ੍ ਮਹਾਭਤੂ੍ਃ ਕਬ੍ਲੀਕ੍ੜੁਤ੍ ਦੁਰਗਰਹਃ | 
ਸੁਦੁਰਗਰਹ ੋਜਂਭਭਦੇੀ ਸੂਚੀਮੁਖ ਸ਼ਨਸ਼ੂ੍ਦਨਃ || ੮੩|| 
 
ਵ੍ੜੁਕੋਦਰਬ੍ਲੋੱਧਰ੍ੱਤ੍ਾ  ਪੁਰਂਦਰ ਬ੍ਲਾਨੁਗਃ | 
ਅਪਰਮੇਯ ਬ੍ਲਃ ਸਵਾਮੀ ਭਕਤਪਰੀਸ਼ਤ੍ ਸ਼ਵਵਰਧਨਃ || ੮੪|| 
 
ਮਹਾਭੂਤੇ੍ਸ਼੍ਵਰੱਸ਼ੂ੍ਰੋ ਸ਼ਨਤ੍ਯਸ੍ਮਸ਼੍ਾਰਦਸ਼ਵਗਰਹਃ | 
ਧਰ੍ਮਾਧਯਕ੍ਸ਼ੋ੍ ਸ਼ਵਧਰ੍ਮਘ੍੍ਃ ਸੁਧਰ੍ਮਸਿਾਪਕੱਸ਼ਸ਼੍ਵਃ || ੮੫|| 
 
ਸ਼ਵਧੂਮਜਵਲਨੋ ਭਾਨੁਰ੍ਭਾਨੁਮਾਨ ਭਾਸਵਤ੍ਾਮ ਪਸ਼ਤ੍ਃ | 
ਜਗਨ੍ਮੋਹਨ ਪਾਟੀਰੱਸਰਵ ੋਪਦਰਵ ਸ਼ੋ੍ਧਕਃ || ੮੬|| 
 
ਕੁਸ਼ਲਸ਼੍ਾਭਰਣੋ ਜਵਾਲਾਵ੍ੜੁਤ੍ੱਸੌਭਾਗਯ ਵਰਧਨਃ | 
ਗਰਹਪਰਧਵਂਸਕਃ ਸਵਾਤ੍ਮਰਕ੍ਸ਼੍ਕੋ ਧਾਰਣਾਤ੍ਮਕਃ || ੮੭|| 
 
ਸਂਤ੍ਾਪਨੋ ਵਜਰਸਾਰੱਸੁਮੇਧਾऽ੍ੜੁਤ੍ ਸਾਗਰਃ | 
ਸਂਤ੍ਾਨ ਪਂਜਰੋ ਬ੍ਾਣਤ੍ਾਟਂਕੋ ਵਜਰਮਾਸ਼ਲਕਃ || ੮੮|| 
 
ਮੇਖਾਲਸ਼ਗ੍ਸ਼ਸ਼੍ਖੋ ਵਜਰ ਪਂਜਰੱਸਸੁਰਾਂਕੁਸ਼੍ਃ | 
ਸਰਵ ਰੋਗ ਪਰਸ਼੍ਮਨੋ ਗਾਂਧਰਵ  ਸ਼ਵਸ਼ਸ਼੍ਖਾਕ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਃ || ੮੯|| 



 
ਪਰਮੋਹ ਮਂਡਲੋ ਭਤੂ੍ ਗਰਹ ੍ੜੁਂਖਲ ਕਰ੍ਮਕ੍ੜੁਤ੍ | 
ਕਲਾਵ੍ੜੁਤੋ੍ ਮਹਾਸ਼ਂ੍ਖੁ ਧਾਰਣਸ੍ਮਸ਼੍ਲਯ ਚਂਸ਼ਦਰਕਃ || ੯੦|| 
 
ਛੇਦਨੋ ਧਾਰਕਸ੍ਮਸ਼੍ਲਯ ਕ੍ਸ਼ੂ੍ਤ੍ਰ ੋਨ੍ਮੂਲਨ ਤ੍ਤ੍ਪਰਃ | 
ਬ੍ਂਧਨਾਵਰਣਸ੍ਮਸ਼੍ਲਯ ਕ੍ੜੁਂਤ੍ਨੋ ਵਜਰਕੀਲਕਃ || ੯੧|| 
 
ਪਰਤ੍ੀਕਬ੍ਂਧਨੋ ਜਵਾਲਾ ਮਂਡਲਸ੍ਮਸ਼੍ਸਤਰਧਾਰਣਃ | 
ਇਂਦਰ ਾਕ੍ਸ਼੍ੀਮਾਸ਼ਲਕਃ ਕ੍ੜੁਤ੍ਯਾ ਦਂਡਸ਼ਸਚੱਤ੍ਪਰਭਦੇਕਃ || ੯੨|| 
 
ਗਰਹ ਵਾਗੁਸ਼ਰਕੱਸਰਵ  ਬ੍ਂਧਨੋ ਵਜਰਭਦੇਕਃ | 
ਲਘੁ੍ਸਂਤ੍ਾਨ ਸਂਕਲ੍ਪੋ ਬ੍ੱਧਗਰਹ ਸ਼ਵਮੋਚਨਃ || ੯੩|| 
 
ਮੌਸ਼ਲਕਾਂਚਨ ਸਂਧਾਤ੍ਾ ਸ਼ਵਪਕ੍ਸ਼੍ ਮਤ੍ਭਦੇਕਃ | 
ਸ਼ਦਗ੍ਬ੍ਂਧਨ ਕਰੱਸੂਚੀ ਮੁਖਾਸ਼ਗ੍ਸ਼ਸਚੱਤ੍ਪਾਤ੍ਕਃ || ੯੪|| 
 
ਚੋਰਾਸ਼ਗ੍ ਮਂਡਲਾਕਾਰਃ ਪਰਕਂਕਾਲ਼ ਮਰਦਨਃ | 
ਤ੍ਾਂਤ੍ਰ ੀਕਸ੍ਮਸ਼੍ਤ੍ੁਵਂਸ਼੍ਘ੍੍ੋ ਨਾਨਾਸ਼ਨਗਲ਼ ਮੋਚਨਃ || ੯੫|| 
 
ਸਮਸਿਲੋਕ ਸਾਰਂਗਃ ਸੁਮਹਾ ਸ਼ਵਸ਼੍ਦੂਸ਼੍ਣਃ | 
ਸੁਮਹਾ ਮੇਰਕੋੁਦਂਡਃ ਸਰਵ  ਵਸ਼੍ਯਕਰੇਸ਼੍ਵਰਃ || ੯੬|| 
 
ਸ਼ਨਸ਼ਖਲਾਕਰ੍ਸ਼੍ਣਪਟਃੁ ਸਰਵ  ਸੰਮੋਹ ਕਰ੍ਮਕ੍ੜੁਤ੍ | 
ਸਂਸਿਂਬ੍ਨ ਕਰਃ ਸਰਵ  ਭਤੋੂ੍ੱਚਾਟਨ ਤ੍ਤ੍ਪਰਃ || ੯੭|| 
 
ਅਸ਼ਹਤ੍ਾਮਯ ਕਾਰੀ ਚ ਸ਼ਦਵਸ਼੍ਨ੍ਮਾਰਣ ਕਾਰਕਃ | 
ਏਕਾਯਨ ਗਦਾਸ਼ਮਤ੍ਰ  ਸ਼ਵਦਵ ੇਸ਼੍ਣ ਪਰਾਯਣਃ || ੯੮|| 



 
ਸਰਵ ਾਰਿ ਸ਼ਸੱਸ਼ਧਦੋ ਦਾਤ੍ਾ ਸ਼ਵਧਾਤ੍ਾ ਸ਼ਵਸ਼੍ਵਪਾਲਕਃ | 
ਸ਼ਵਰਪੂਾਕ੍ਸ਼ੋ੍ ਮਹਾਵਕ੍ਸ਼੍ਾਃ ਵਸ਼ਰਸ਼੍ਟੋ ਮਾਧਵਸ਼ਪਰਯਃ || ੯੯|| 
 
ਅਸ਼ਮਤ੍ਰ ਕਰ੍ਸ਼੍ਨ ਸ਼੍ਾਂਤ੍ਃ ਪਰਸ਼੍ਾਂਤ੍ਃ ਪਰਣਤ੍ਾਸ਼ਰਤਹਾ | 
ਰਮਣੀਯੋ ਰਣੋਤ੍ਸਾਹ ੋਰਕਤਾਕ੍ਸ਼ੋ੍ ਰਣਪਂਸ਼ਡਤ੍ਃ || ੧੦੦|| 
 
ਰਣਾਂਤ੍ਕ੍ੜੁਤ੍ ਰਤ੍ਾਕਾਰਃ ਰਤ੍ਾਂਗੋ ਰਸ਼ਵਪੂਸ਼ਜਤ੍ਃ | 
ਵੀਰਹਾ ਸ਼ਵਸ਼ਵਧਾਕਾਰਃ ਵਰਣੁਾਰਾਸ਼ਧਤੋ੍ ਵਸ਼੍ੀਃ | 
ਸਰਵ  ਸ਼੍ਤ੍ੁ ਵਧਾਕਾਂਕ੍ਸ਼੍ੀ ਸ਼੍ਸ਼ਕਤਮਾਨ ਭਕਤਮਾਨਦਃ || ੧੦੧|| 
 
ਸਰਵਲੋਕਧਰਃ ਪੁਣਯਃ ਪੁਰਸ਼ੁ੍ਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋ੍ੱਤ੍ਮਃ | 
ਪੁਰਾਣਃ ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼੍ਃ ਪਰਮਰ੍ਮ ਪਰਭਦੇਕਃ || ੧੦੨|| 
 
ਵੀਰਾਸਨਗਤੋ੍ ਵਰ੍ਮੀ ਸਰਵ ਾਧਾਰੋ ਸ਼ਨਰਂਕੁਸ਼੍ਃ | 
ਜਗਤ੍ਰ ਕ੍ਸ਼ੋ੍ ਜਗਨ੍ਮੂਸ਼ਰਤਃ ਜਗਦਾਨਂਦ ਵਰਧਨਃ || ੧੦੩|| 
 
ਸ਼੍ਾਰਦਃ ਸ਼੍ਕਟਾਰਾਸ਼ਤ੍ਃ ਸ਼ਂ੍ਕਰਸ੍ਮਸ਼੍ਕਟਾਕ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਃ | 
ਸ਼ਵਰਕਤੋ ਰਕਤਵਰਣਾਢ੍ਯੋ ਰਾਮਸਾਯਕ ਰਪੂਦ੍ੜੁਤ੍ || ੧੦੪|| 
 
ਮਹਾਵਰਾਹ ਦਂਸ਼੍ਟਰਾਤ੍ਮਾ ਨ੍ੜੁਸ਼ਸਂਹ ਨਗਰਾਤ੍ਮਕਃ | 
ਸਮਦ੍ੜੁਙ੍ਮੋਕ੍ਸ਼੍ਦੋ ਵਂਧਯੋ ਸ਼ਵਹਾਰੀ ਵੀਤ੍ਕਲ੍ਮਸ਼੍ਃ || ੧੦੫|| 
 
ਗਂਭੀਰੋ ਗਰ੍ਭਗੋ ਗੋਪਤਾ ਗਭਸ਼ਸਤਰੁਹਯਗੋਗੁਰਃੁ | 
ਸ਼੍ਰੀਧਰਃ ਸ਼੍ਰੀਰਤ੍ਸ੍ਮਸ਼੍ਰਾਂਤ੍ਃ ਸ਼੍ਤ੍ੁਘ੍੍ਸ੍ਮ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਗੋਚਰਃ || ੧੦੬|| 
 
ਪੁਰਾਣੋ ਸ਼ਵਤ੍ਤੋ੍ ਵੀਰਃ ਪਸ਼ਵਤ੍ਰ ਸਚਰਣਾਹਵਯਃ | 



ਮਹਾਧੀਰੋ ਮਹਾਵੀਰਯੋ ਮਹਾਬ੍ਲ ਪਰਾਕ੍ਰਮਃ || ੧੦੭|| 
 
ਸੁਸ਼ਵਗਰਹ ੋਸ਼ਵਗਰਹਘ੍੍ਃ ਸੁਮਾਨੀ ਮਾਨਦਾਯਕਃ | 
ਮਾਯੀ ਮਾਯਾਪਹ ੋਮਂਤ੍ਰ ੀ ਮਾਨਯੋ ਮਾਨਸ਼ਵਵਰਧਨਃ || ੧੦੮|| 
 
ਸ਼੍ਤ੍ੁਸਂਹਾਰਕਸ੍ਮਸ਼ੂ੍ਰਃ ਸ਼੍ੁਕ੍ਰਾਸ਼ਰੱਸ਼ਂ੍ਕਰਾਸ਼ਰਚਤ੍ਃ | 
ਸਰਵ ਾਧਾਰਃ ਪਰਂਜਯੋਸ਼ਤ੍ਃ ਪਰਾਣਃ ਪਰਾਣਭ੍ੜੁਤ੍ਚਯੁਤ੍ਃ || ੧੦੯|| 
 
ਚਂਦਰਧਾਮਾऽਪਰਸ਼ਤ੍ਦਵ ਂਦਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਸੁਦੁਰਗਮਃ | 
ਸ਼ਵਸ਼ੁ੍ੱਧਾਤ੍ਮਾ ਮਹਾਤੇ੍ਜਾਃ ਪੁਣਯਸ਼੍ਲੋਕਃ ਪੁਰਾਣਸ਼ਵਤ੍ || ੧੧੦|| 
 
ਸਮਸਿ ਜਗਦਾਧਾਰੋ ਸ਼ਵਜੇਤ੍ਾ ਸ਼ਵਕ੍ਰਮਃ ਕ੍ਰਮਃ | 
ਆਸ਼ਦਦੇਵੋ ਧੁਵੋ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਯਃ ਸਾੱਸ਼ਤ੍ਵ ਕਃ ਪਰੀਸ਼ਤ੍ਵਰਧਨਃ || ੧੧੧|| 
 
ਸਰਵਲੋਕਾਸ਼੍ਰਯੱਸੇਵਯਃ ਸਰਵ ਾਤ੍ਮਾ ਵਂਸ਼੍ਵਰਧਨਃ | 
ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼੍ਃ ਪਰਕਾਸ਼੍ਾਤ੍ਮਾ ਸਰਵਦ੍ੜੁਕ ਸਰਵ ਸ਼ਵਤ੍ਸਮਃ || ੧੧੨|| 
 
ਸਦਗਸ਼ਤ੍ੱਸਤ੍ਵ ਸਂਪੰਨਃ ਸ਼ਨਤ੍ਯਸਂਕਲ੍ਪ ਕਲ੍ਪਕਃ | 
ਵਰਣੀ ਵਾਚਸ੍ਮਪਸ਼ਤ੍ਰਵ ਾਗ੍ਮੀ ਮਹਾਸ਼੍ਸ਼ਕਤਃ ਕਲਾਸ਼ਨਸ਼ਧਃ || ੧੧੩|| 
 
ਅਂਤ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ਼੍ਗਸ਼ਤ੍ਃ ਕਲਯਃ ਕਸ਼ਲਕਾਲੁਸ਼੍ਯ ਮੋਚਨਃ | 
ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਃ ਪਰਸੰਨਾਤ੍ਮਾ ਪਰਕ੍ੜੁਸ਼੍ਟੋ ਵਯੋਮਵਾਹਨਃ || ੧੧੪|| 
 
ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਧਾਰਸ੍ਮਸ਼ਸ਼੍ਸ਼ਖ ਰੌਦਰ ੋ ਭਦਰ ੋ ਰਦੁਰਸੁਪੂਸ਼ਜਤ੍ਃ | 
ਦਸ਼ਰਮੁਖਾਸ਼ਗ੍ਜਂਭਘ੍੍ੋ ਵੀਰਹਾ ਵਾਸਵਸ਼ਪਰਯਃ || ੧੧੫|| 
 
ਦੁਸਤਰੱਸੁਦੁਰਾਰੋਹ ੋਦੁਰਜਞੇਯੋ ਦੁਸ਼੍ਟਸ਼ਨਗਰਹਃ | 



ਭਤੂ੍ਾਵਾਸੋ ਭਤੂ੍ਹਂਤ੍ਾ ਭਤੇੂ੍ਸ਼ੋ੍ ਭਤੂ੍ਭਾਵਨਃ || ੧੧੬|| 
 
ਭਾਵਜ੍ਞੋ ਭਵਰੋਗਘ੍੍ੋ ਮਨੋਵੇਗੀ ਮਹਾਭਜੁਃ | 
ਸਰਵ ਦੇਵਮਯਃ ਕਾਂਤ੍ਃ ਸ੍ਮ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਮਾਨ ਸਰਵਪਾਵਨਃ || ੧੧੭|| 
 
ਨੀਸ਼ਤ੍ਮਨ ਸਰਵ ਸ਼ਜਤ੍ ਸੌਮਯੋ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ੀਰਪਰਾਸ਼ਜਤ੍ਃ | 
ਰਦੁਰ ਾਂਬ੍ਰੀਸ਼੍ ਵਰਦੋ ਸ਼ਜਤ੍ਮਾਯਃ ਪੁਰਾਤ੍ਨਃ || ੧੧੮|| 
 
ਅਧਯਾਤ੍ਮ ਸ਼ਨਲਯੋ ਭਕੋਤਾ ਸਂਪੂਰਣੱਸਰਵਕਾਮਦਃ | 
ਸਤ੍ਯੋऽਕ੍ਸ਼੍ਰੋ ਗਭੀਰਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਵਸ਼੍ਵਭਰਤਾ ਮਰੀਸ਼ਚਮਾਨ || ੧੧੯|| 
 
ਸ਼ਨਰਂਜਨੋ ਸ਼ਜਤ੍ਭਰ ਾਂਸ਼ੁ੍ਃ ਅਸ਼ਗ੍ਗਰ੍ਭऽੋਸ਼ਗ੍ ਗੋਚਰਃ | 
ਸਰਵ ਸ਼ਜਤ੍ ਸਂਭਵੋ ਸ਼ਵਸ਼੍ਣਃ ਪੂਜਯੋ ਮਂਤ੍ਰ ਸ਼ਵਤ੍ਸ਼ਕ੍ਰਯਃ || ੧੨੦|| 
 
ਸ਼੍ਤ੍ਾਵਰ੍ੱਤ੍ਃ ਕਲਾਨਾਥਃ ਕਾਲਃ ਕਾਲਮਯੋ ਹਸ਼ਰਃ | 
ਅਰਪੋੂ ਰਪੂਸਂਪੰਨੋ ਸ਼ਵਸ਼੍ਵਰਪੋੂ ਸ਼ਵਰਪੂਕ੍ੜੁਤ੍ || ੧੨੧|| 
 
ਸਵਾਮਯਾਤ੍ਮਾ ਸਮਰਸ਼੍ਲਾਘ੍ੀ ਸੁਵਰਤੋ੍ ਸ਼ਵਜਯਾਂਸ਼ਵਤ੍ਃ | 
ਚਂਡ੍ਘਘ੍੍ਸਚਂਡਸ਼ਕਰਣਃ ਚਤੁ੍ਰਸਚਾਰਣਸ਼ਪਰਯਃ || ੧੨੨|| 
 
ਪੁਣਯਕੀਸ਼ਰਤਃ ਪਰਾਮਰ੍ਸ਼੍ੀ ਨ੍ੜੁਸ਼ਸਂਹ ੋਨਾਸ਼ਭਮਧਯਗਃ | 
ਯਜ੍ਞਾਤ੍ਮ ਯਜ੍ਞਸਂਕਲ੍ਪੋ ਯਜ੍ਞਕੇਤੁ੍ਰ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ || ੧੨੩|| 
 
ਸ਼ਜਤ੍ਾਸ਼ਰਰਯਜ੍ਞਸ਼ਨਲਯੱਸ਼੍ਰਣਯੱਸ਼੍ਕਟਾਕ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਃ | 
ਉੱਤ੍ਮੋऽਨੁੱਤ੍ਮੋਨਂਗੱਸਾਂਗੱਸਰਵ ਾਂਗ ਸ਼ੋ੍ਭਨਃ || ੧੨੪|| 
 
ਕਾਲਾਸ਼ਗ੍ਃ ਕਾਲਨੇਸ਼ਮਘ੍੍ਃ ਕਾਸ਼ਮ ਕਾਰਣੁਯਸਾਗਰਃ | 



ਰਮਾਨਂਦਕਰੋ ਰਾਮੋ ਰਜਨੀਸ਼੍ਾਂਤ੍ਰਸ਼ਸਿਤ੍ਃ || ੧੨੫|| 
 
ਸਂਵਰਧਨ ਸਮਰਾਂਵੇਸ਼੍ੀ ਸ਼ਦਵਸ਼੍ਤ੍ਪਰਾਣ ਪਸ਼ਰਗਰਹਃ | 
ਮਹਾਸ਼ਭਮਾਨੀ ਸਂਧਾਤ੍ਾ ਸਰਵ ਾਧੀਸ਼ੋ੍ ਮਹਾਗੁਰਃੁ || ੧੨੬ 
ਸ਼ਸੱਧਃ ਸਰਵਜਗਦਯੋਸ਼ਨਃ ਸ਼ਸੱਧਾਰਿੱਸਰਵ ਸ਼ਸੱਸ਼ਧਦਃ | 
ਚਤੁ੍ਰਵ ੇਦਮਯੱਸ਼੍ਾਸਿਾ ਸਰਵਸ਼੍ਾਸਤਰ ਸ਼ਵਸ਼੍ਾਰਦਃ || ੧੨੭ || 
 
ਸ਼ਤ੍ਰਸਕੜੁਤ੍ਾਰਕ  ਤੇ੍ਜਸਕੋ ਭਾਸਕਰਾਰਾਸ਼ਧਤ੍ੱਸ਼ੁ੍ਭਃ | 
ਵਯਾਪੀ ਸ਼ਵਸ਼੍ਵਂਭਰੋ ਵਯਗਰਃ ਸਵਯਂਜਯੋਸ਼ਤ੍ਰਨਂਤ੍ਕ੍ੜੁਤ੍ || ੧੨੮|| 
 
ਜਯਸ਼੍ੀਲੋ ਜਯਾਕਾਂਕ੍ਸ਼੍ੀ ਜਾਤ੍ਵੇਦੋ ਜਯਪਰਦਃ | 
ਕਸ਼ਵਃ ਕਲਯਾਣਦਃ ਕਾਮਯੋ ਮੋਕ੍ਸ਼੍ਦੋ ਮੋਹਨਾਕ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਃ || ੧੨੯|| 
 
ਕੁਂਕੁਮਾਰੁਣ ਸਰਵ ਾਂਗ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼੍ਃ ਕਵੀਸ਼੍ਵਰਃ | 
ਸੁਸ਼ਵਕ੍ਰਮੋ ਸ਼ਨਸ਼੍ਕਲ਼ਂਕੋ ਸ਼ਵਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨੋ ਸ਼ਵਹਾਰਕ੍ੜੁਤ੍ || ੧੩੦|| 
 
ਕਦਂਬ੍ਾਸੁਰ ਸ਼ਵਧਵਂਸੀ ਕੇਤ੍ਨਗਰਹ ਦਾਹਕਃ | 
ਜੁਗੁ੍ਸਾਗ੍ਸਤੀਕਸ਼੍ਣਧਾਰੋ ਵੈਕੁਂਠ ਭਜੁਵਾਸਕ੍ੜੁਤ੍ || ੧੩੧|| 
 
ਸਾਰਜ੍ਞਃ ਕਰਣੁਾਮੂਸ਼ਰਤਃ ਵੈਸ਼੍ਣਵੋ ਸ਼ਵਸ਼੍ਣਭਸ਼ਕਤਦਃ | 
ਸੁਕੁਤ੍ਜ੍ਞੋ ਮਹਦੋਾਰੋ ਦੁਸ਼੍ਕੜੁਤ੍ਘ੍੍ੱਸੁਸ਼ਵਗਰਹਃ || ੧੩੨|| 
 
ਸਰਵ ਾਭੀਸ਼੍ਟ ਪਰਦੋऽਂਂਤੋ੍ ਸ਼ਨਤ੍ਯਾਨਂਦੋ ਗੁਣਾਕਰਃ | 
ਚਕ੍ਰੀ ਕੁਂਦਧਰਃ ਖਡਗੀ ਪਰਸ਼੍ਵਤ੍ ਧਰੋऽਸ਼ਗ੍ਭ੍ੜੁਤ੍ || ੧੩੩|| 
 
ਦ੍ੜੁਤ੍ਾਂਕੁਸ਼ੋ੍ ਦਂਡਧਰਃ ਸ਼੍ਸ਼ਕਤਹਸਿੱਸੁਸ਼ਂ੍ਖਭੁਤ੍ | 
ਧਨਵੀ ਦ੍ੜੁਤ੍ਮਹਾਪਾਸ਼ੋ੍ ਹਸ਼ਲ ਮੁਸਲਭਸ਼ੂ੍ਣਃ || ੧੩੪|| 



 
ਗਦਾਯੁਧਧਰੋ ਵਜਰੀ  ਮਹਾਸ਼ੂ੍ਲ ਲਸਤ੍ਭਜੁਃ | 
ਸਮਸਤਾਯੁਧ ਸਂਪੂਰਣੱਸੁਦਰ੍ਸ਼੍ਨ ਮਹਾਪਰਭਃੁ || ੧੩੫|| 
 
          ||  ਫਲ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਃ  || 
 
ਇਸ਼ਤ੍ ਸੌਦਰ੍ਸ਼੍ਨਂ ਸ਼ਦਵਯਂ ਗੁਹਯਂ ਨਾਮਸਹਸਰਕਮ | 
ਸਰਵ ਸ਼ਸੱਸ਼ਧਕਰਂ ਸਰਵ  ਯਂਤ੍ਰ  ਮਂਤ੍ਰ ਾਤ੍ਮਕਂ ਪਰਮ || ੧੩੬|| 
 
ਏਤੰ੍ਨਾਮ ਸਹਸਰਂ ਤੁ੍ ਸ਼ਨਤ੍ਯਂ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਸੁਧੀਃ | 
੍ੜੁਣੋਸ਼ਤ੍ ਵਾ ਸ਼੍ਰਾਵਯਸ਼ਤ੍ ਤ੍ਸਯ ਸ਼ਸੱਸ਼ਧਃ ਕਰਸ਼ਸਤਤ੍ਾ || ੧੩੭|| 
 
ਦੈਤ੍ਯਾਨਾਂ ਦੇਵਸ਼੍ਤ੍ੂਣਾਂ ਦੁਰਜਯਾਨਾਂ ਮਹੌਜਸਾਮ | 
ਸ਼ਵਨਾਸ਼੍ਾਰਿਸ਼ਮਦਂ ਦੇਸ਼ਵ ਹਰੋ ਰਾਸਾਸ਼ਧਤ੍ਂ ਮਯਾ || ੧੩੮|| 
 
ਸ਼੍ਤ੍ੁਸਂਹਾਰਕਸ਼ਮਦਂ ਸਰਵਦਾ ਜਯਵਰਧਨਮ | 
ਜਲ ਸ਼ੈ੍ਲ ਮਹਾਰਣਯ ਦੁਰਗਮੇਸ਼੍ੁ ਮਹਾਪਸ਼ਤ੍ || ੧੩੯|| 
 
ਭਯਂਕਰੇਸ਼ੁ੍ ਸ਼੍ਾਪਤ੍ਸੁ ਸਂਪਰਾਪਤੇਸ਼ੁ੍ ਮਹਤ੍ਸੁਚ | 
ਯੱਸਕ੍ੜੁਤ੍ ਪਠਨਂ ਕੁਰਯਾਤ੍ ਤ੍ਸਯ ਨੈਵ ਭਵੇਤ੍ ਭਯਮ || ੧੪੦|| 
 
ਬ੍ਰਹ੍ਮਘ੍੍ਸ਼੍ਚ ਪਸ਼ੁ੍ਘ੍੍ਸ਼੍ਚ ਮਾਤ੍ਾਸ਼ਪਤ੍ੜੂ ਸ਼ਵਸ਼ਨਂਦਕਃ | 
ਦੇਵਾਨਾਂ ਦੂਸ਼੍ਕਸ਼੍ਚਾਸ਼ਪ ਗੁਰਤੁ੍ਲ੍ਪਗਤੋ੍ऽਸ਼ਪ ਵਾ || ੧੪੧|| 
 
ਜਪਤਵਾ ਸਕ੍ੜੁਸ਼ਤ੍ਦਂ ਸਤੋਤ੍ਰ ਂ ਮੁਚਯਤੇ੍ ਸਰਵ ਸ਼ਕਲ੍ਸ਼ਬ੍ਸ਼ੈ੍ਃ | 
ਸ਼ਤ੍ਸ਼੍ਿਨ ਗੱਛਨ ਸਵਪਨ ਭੁਂਜਨ ਜਾਗਰੰਨਸ਼ਪ ਹਸੰਨਸ਼ਪ || ੧੪੨|| 
 



ਸੁਦਰ੍ਸ਼੍ਨ ਨ੍ੜੁਸ਼ਸਂਹਸ਼ੇਤ੍ ਯੋ ਵਦੇੱਤੁ੍ ਸਕ੍ੜੰੁਨਰਃ | 
ਸ ਵੈ ਨ ਸ਼ਲਪਯਤੇ੍  ਪਾਪੈਃ ਭਸ਼ੁਕਤਂ ਮੁਸ਼ਕਤਂ ਚ ਸ਼ਵਂਦਸ਼ਤ੍ || ੧੪੩|| 
 
ਆਦਯੋ ਵਯਾਦਯੱਸਰਵ ੇ ਰੋਗਾ ਰੋਗਾਸ਼ਦਦੇਵਤ੍ਾਃ | 
ਸ਼੍ੀਘ੍ਰਂ ਨਸ਼੍ਯਂਸ਼ਤ੍ ਤੇ੍ ਸਰਵ ੇ ਪਠਨਾੱਤ੍ਸਯ ਵੈ ਨ੍ੜੁਣਾਮ || ੧੪੪|| 
 
ਬ੍ਹਨੂਾਤ੍ਰ  ਸ਼ਕਮੁਕਤੇਨ ਜਪਤਵੇਦਂ ਮਂਤ੍ਰ  ਪੁਸ਼੍ਕਲਮ | 
ਯਤ੍ਰ  ਮਰਤਯਸ਼੍ਚਰੇਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਰ  ਰਕ੍ਸ਼੍ਸ਼ਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਸੁਦਰ੍ਸ਼੍ਨਃ || ੧੪੫|| 
 
ਇਸ਼ਤ੍ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਵਹਗੇਸ਼੍ਵਰ ਉੱਤ੍ਰਖਂਡੇ ਉਮਾਮਹਸ਼ੇ੍ਵਰਸਂਵਾਦੇ 
ਮਂਤ੍ਰ ਸ਼ਵਧਾਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰ੍ਸ਼੍ਨ ਸਹਸਰਨਾਮ ਸਤੋਤ੍ਰ ਂ ਨਾਮ 
ਸ਼ੋ੍ਡਸ਼੍ ਪਰਕਾਸ਼੍ਃ || 


