
|| ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਸ੍ਿਂਹਨਖਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ||  
ਪਾਂ ਵਸ੍ਮਾਨ ਪੁਰੁਹੂ ਵੈਸਰਬਲਵਨ੍ਮਾ ਿਂਗਮਾਦ੍ਯਦ੍ ਘਟਾ- 
ਕੁਿਂਭ ੋੱਚਾਸਦ੍ਰਸਵਪਾਟਨਾਸਿਕਪਟੁਪਰ ਯੇਕਵਜ੍ਰਾਸਿ ਾਿਃ | 
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕਿਂਠੀਰਵਾਸ੍ਯਪਰ  ਸ੍ੁਨਖਰਾ ਦ੍ਾਸਰ ਾਰਾਸ ਦ੍ੂਰ- 
ਪਰਿਵਸ੍ਤਿਵਾਂ ਸ਼੍ਾਂ ਪਰਸਵ  ਮਨਸ੍ਾ ਭਾਸਵ ਾ ਭੂਸਰਭਾਗੈਿਃ || ੧ ||  
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਾਂ  ਸ੍ਮਿਂ   ऽਸਪ ਕਲਿਨ ਨੈਵਸੇਸ਼੍ ੁਸ੍ਤੇ ਸ੍ਮਿਂ ਪਸ਼੍ਯਾਮਯੁੁੱ ਮਵਸ੍ਤੁ 
ਦ੍ੂਰ ਰ  ऽਪਾਸ੍ਤਿਂ ਰਸ੍  ਿ ऽਸ਼੍ਟਮਿਃ |  
ਿਦ੍ਰ ਸ਼੍ ਤ੍ਕਰਦ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਨੇ ਰਕੁਸਟਲਪਰਾਂ  ੋੱਸਿ ਾਸਗਿਸ੍ਫੁਰ - 
ਖਦ੍ਯ   ਪਮਸਵ੍ਫੁਸਲਿਂਗਭਸਸ੍ ਾ ਬਰਹ੍ਮੇਸ਼੍ਸ਼੍ਕਰ ਤ੍ਕਰਾਿਃ || ੨ ||  
 
|| ਇਸ  ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ ੀਰਥਭਗਵਤ੍ਪਾਦ੍ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਾ ਸ਼੍ਰੀਨਰਸਸ੍ਿਂਹਨਖਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ਸ੍ਿਂਪਰੂ੍ਣਾ 
|| 
 
ਓਮ || ਸ਼੍ਰੀਮਸਦ੍ਵ੍ਣਵਿਂਸਘਰਸਨਸ਼੍ਠਾਸ ਗੁਣਗੁਰ ੁਮਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ - 
 ਰੈਲ ਕਯਾਚਾਰਯਪਾਦ੍ ੋੱਜ੍ਵਲਜ੍ਲਜ੍ਲਸ੍ਤ੍ ਪਾਂਸ੍ਵ ऽਸ੍ਮਾਨ ਪੁਨਿਂ ੁ |  
ਵਾਚਾਂ ਿ ਰ ਪਰਣੇ ਰੀ ਸ ਰਭੁਵਨਮਸਹ ਾ ਸ਼੍ਾਰਦ੍ਾ ਸ਼੍ਾਰਦ੍ੇਂਦ੍-ੁ 
ਜ੍ਯ ਤ੍ਸ੍ਿਾਭਦ੍ਰਸ੍ਸਮ ਸ਼੍ਰੀਿਵਸਲ ਕਕੁਭਾ ਪਰੇਮਭਾਰਿਂ ਬਭਾਰ || ੧ ||  
ਉਤ੍ਕਿਂਠਾਕੁਿਂਠਕ ਲਾਹਲਜ੍ਵਸਵਸਦ੍ ਾਜ੍ਸ੍ਰਸ੍ਵੇਾਨੁਵੜੁੁੱ ਿ- 
ਪਰਾਜ੍ਞਾਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਿ ੂਾਂਿ ਮਸ੍ਸ੍ੁਮਨੋਮੌਸਲਰ ਿਾਵਲੀਨਾਮ | 
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ਭਕਤਯੁਦ੍ਰੇਕਾਵਗਾਡਪਰਘਟਨਸ੍ਿਟਾਤ੍ਕਾਰਸ੍ਿਂਘ੍ੜੁਸ਼੍ਯਮਾਣ- ਪਰਾਂ ਪਰਾਂਗਰਯਾਂਸਘਰਪੀਠ 
ਓੱਸਿ ਕਨਕਰਜ੍ਿਃਸਪਿਂਜ੍ਰਾ ਰਿਂਸਜ੍ ਾਸ਼੍ਾਿਃ || ੨ ||  
ਜ੍ਨ੍ਮਾਸਿਵਯਾਿਯੁਪਾਸਿਪਰਸ ਹਸ ਸਵਰਹਪਰਾਪਕਾਣਾਂ ਗੁਣਾਨਾ- 
ਮਗਰਯਾਣਾਮਰ੍ਪਕਾਣਾਂ ਸਚਰਮਸੁਦ੍ ਸਚਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ਸ੍ਿਂਦ੍ ਹਦ੍ਾਨਾਮ |  
ਏ ੇਸ਼੍ਾਮੇਸ਼੍ ਦ੍ ਸ਼੍ਪਰਮੁਸਸ਼੍ ਮਨਸ੍ਾਂ ਦ੍ਵੇਸਸ਼੍ਣਾਂ ਦ੍ੂਸ਼੍ਕਾਣਾਂ ਦ੍ ੈਯਾਨਾਮਾਸਰਤਮਿਂਿੇ  ਮਸਸ੍ 
ਸਵਦ੍ਿ ਾਂ ਸ੍ਿਂਸ੍ਤਵ ੇਨਾਸ੍ਸਮ ਸ਼੍ਕਤਿਃ || ੩ ||  
ਅਸ੍ਯਾਸਵ੍ਕਰਤਕੁਾਮਿਂ ਕਸਲਮਲਕਲੁਸ਼੍ੇऽਸ੍ਸਮਨ ਜ੍ਨੇ ਜ੍ਞਾਨਮਾਰਗਿਂ ਵਿਂਦ੍ਯਿਂ 
ਚਿਂਦ੍ਰੇਂਦ੍ਰਰੁਦ੍ਰਦ੍ਯੁਮਸਣਫਸਣਵਿ ਨਾਿਕਾਦ੍ਯਸੈਰਹਾਦ੍ਯ |  
ਮਿਵਾਖਯਿਂ ਮਿਂ ਰਸਸ੍ੁੱ ਿਿਂ ਸਕਮੁ  ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਵ   ਮਾਰੁ ਸ੍ਯਾਵ ਾਰਿਂ ਪਾ ਾਰਿਂ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਠਯਿਂ 
ਪਦ੍ਮਪਸਵਪਦ੍ਿਃ ਪਰਾਪਤੁਰਾਪੰਨਪੁਿਂਸ੍ਾਮ || ੪ || 
ਉਦ੍ਯਸਦ੍ਵਦ੍ਯੁਤ੍ਪਰਚਿਂਡਾਂ ਸਨਜ੍ਰਸੁਚਸਨਕਰਵਯਾਪਤਲ ਕਾਵਕਾਸ਼੍  ਸਬਭਰਦ੍ਭੀਮ  ਭੁਜੇ੍ 
ਿ ऽਭਯੁਸਦ੍ ਸਦ੍ਨਕਰਾਭਾਂਗਦ੍ਾਢ੍ਯਪਰਕਾਂਡੇ |  
ਵੀਰਯ ੋੱਿਾਰਯਾਂ ਗਦ੍ਾਗਰਯਾਮਿਸਮਹ ਸ੍ੁਮਸ ਿਂ ਵਾਿੁਦ੍ੇਵ  ਸਵਦ੍ਿਯਾਦ੍- 
ਿਯਾਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਨੇ ਾ ਿਸ ਵਰਮਸਹ   ਭੂਸਮਭੂਸ਼੍ਾਮਸਣਰ੍ਮੇ || ੫ ||  
ਸ੍ਿਂਸ੍ਾਰ ੋੱ ਾਪਸਨ ਯ ਪਸ਼੍ਮਦ੍ਸ੍ਦ੍ਿਸ੍ਿੇਹਹਾਸ੍ਾਂਬੁਪੂਰ- 
ਪਰ ਦ੍ਯਸਦ੍ਵਦ੍ਯਾਨਵਦ੍ਯਦ੍ਯੁਸ ਮ ਸਣਸਕਰਣਸ਼੍ਰੇਸਣਸ੍ਿਂਪੂਸਰ ਾਸ਼੍ਿਃ|  
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸ੍ਾਂਕਾਸਿਵਾਸ੍ ਸਚ  ਰਸ੍ਰਲਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ- 
ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਰਾਂਭ ਸਿਸਰਵਸਭਿਂਦ੍ਯਾਦ੍ਭਵਦ੍ਨਸਭਮ ਿਂ ਭੂਸਰ ਮੇ ਭੂਸ ਹੇ ੁਿਃ || ੬ ||  
ਮੂਰ੍ਿਨਯੇਸ਼੍ ऽਂਿਂਜ੍ਸਲਰ੍ਮੇ ਦ੍ੜੁਢ੍ ਰਸਮਹ  ੇ ਬਿਯ ੇ ਬਿਂਿਪਾਸ਼੍- ਂੁੱਛੇ ਰੇ ਦ੍ਾ ਰ ੇ
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ਸ੍ੁਖਾਨਾਂ ਭਜ੍ਸ  ਭੁਸਵ ਭਸਵਸ਼੍ਯਸਦ੍ਵਿਾ ਰੇ ਦ੍ਯੁਭਰਤਰੇ |  
ਅ ਯਿਂ ਿਂ ਸ੍ਿਂ  ਿਂ  ਵਿਂ ਪਰਸਦ੍ਸ਼੍ ਪਦ੍ਿੁਗੇ ਹਿਂ  ਸ੍ਿਂ ਾਪਭਾਜ੍ਾ- ਮਸ੍ਮਾਕਿਂ ਭਸਕਤਮਕੇਾਂ 
ਭਗਵ  ਉ   ੇ ਮਾਿਵਸ੍ਯਾਿ ਵਾਿ ਿਃ || ੭ ||  
ਸ੍ਾਭਰ ੍ਣਾਭੀਸ਼੍ੁਸ਼੍ੁਭਰਪਰਭਮਭਿ ਨਭ  ਭੂਸਰ ਭੂਭ੍ੜੁਸਦ੍ਵਭੂਸ - ਭਰਾਸਜ੍੍ਣੁਰ੍ਭੂੜ ੜੁ ਭੂਣਾਂ 
ਭਵਨਮਸਪ ਸਵਭ ऽਭੇਸਦ੍ ਬਭਰੇ ਬਭੂਵ ੇ|  
ਿੇਨ ਭੂਸਵਭਰਮਸ੍ਤੇ ਭਰਮਿ ੁ ਸ੍ੁਭ੍ੜੁਸ਼੍ਿਂ ਬਰ੍ਭ੍ੜੁਵੁੱ ਦ੍ੁਰ੍ਭ੍ੜੁ ਾਸ਼੍ਾਨ 
ਭਰਾਂਸ ਰ੍ਭੇਦ੍ਾਵਭਾਸ੍ਸਸ੍ਤਵਸ  ਭਿਮਸਭਭੂਰ੍ਭ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ   ਮਾਸਿਸਭਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੂਨ || ੮ ||  
ਿੇऽਮੁਿਂ ਭਾਵਿਂ ਭਜ੍ਿਂ ੇ ਸ੍ੁਰਮੁਖਸ੍ੁਜ੍ਨਾਰਾਸਿ ਿਂ  ੇ ਤ੍ੜੁ ੀਿਿਂ ਭਾਸ੍ਿਂ ੇ ਭਾਸ੍ੁਰੈਸ੍ਤੇ 
ਸ੍ਹਚਰਚਸਲ ੈਸ਼੍ਚਾਮਰੈਸ਼੍ਚਾਰੁਵੇਸ਼੍ਾਿਃ |  
ਵੈਕੁਿਂਠੇ ਕਿਂਠਲਗਿਸਸ੍ਥਰਸ਼੍ੁਸਚਸਵਲਸ੍ਤ੍ਕਾਂਸ  ਾਰੁਣਯਲੀਲਾਲ- 
ਆਵਣਯਾਪੂਰ੍ਣਕਾਂ ਾਕੁਚਭਰਸ੍ੁਲਭਾ੍ਲੇ ਸ਼੍ਸੰ੍ਮ ਦ੍ਸ੍ਾਂਦ੍ਰਾਿਃ || ੯ ||  
ਆਨਿਂਦ੍ਾਨ੍ਮਿਂਦ੍ਮਿਂਦ੍ਾ ਦ੍ਦ੍ਸ  ਸਹ ਮਰੁ ਿਃ ਕੁਿਂਦ੍ਮਿਂਦ੍ਾਰਨਿਂਦ੍ਯਾ- ਵਰਤਯਾਮ ਦ੍ਾਨ 
ਦ੍ਿਾਨਾ ਮ੍ੜੁਦ੍ਪਦ੍ਮਸੁਦ੍  ਦ੍ਗੀ ਕੈਿਃ ਸ੍ੁਿਂਦ੍ਰੀਣਾਮ |  
ਵੜੁਿਂਦ੍ੈਰਾਵਿਂਦ੍ਯਮੁਕਤੇਂਦ੍ਵਸਹਮਗੁਮਦ੍ਨਾਹੀਂਦ੍ਰਦ੍ਵੇੇਂਦ੍ਰਸ੍ੇਵਯੇ ਮੌਕੁਿਂਦ੍ੇ 
ਮਿਂਦ੍ਰੇऽਸ੍ਸਮੰਨਸਵਰ ਮੁਦ੍ਿਨ੍ਮ ਸਦ੍ਨਾਂ ਦ੍ੇਵਦ੍ੇਵ || ੧੦ ||  
ਉੱ ਪਤਾ ਯੁਤ੍ਕਟਸ ਵਟ੍ ਪਰਕਟਕਟਕਟਿਵਾਨਸ੍ਿਂਘੁੱ ਟਨੋਦ੍ਯ- 
ਸਦ੍ਵਦ੍ਯੁਦ੍ਵਯੂਢ੍ਸ੍ਫੁਸਲਿਂਗਪਰਕਰਸਵਸਕਰਣ ਤ੍ਕਵਾਸਿ ੇ ਬਾਸਿ ਾਂਗਾਨ |  
ਉਦ੍ਗਾਢ੍ਿਂ ਪਾ ਯਮਾਨਾ  ਮਸਸ੍    ਇ ਿਃ ਸਕਿਂਕਰੈਿਃ ਪਿਂਸਕਲੇ  ੇ ਪਿਂਸਕਤਰਗਰਾਵਣਾਂ 
ਗਸਰਮ੍ਣਾ ਗ੍ਲਪਿਸ  ਸਹ ਭਵੁੱਦ੍ਵੇਸਸ਼੍ਣ  ਸਵਦ੍ਵਦ੍ਾਦ੍ਯ || ੧੧ ||  
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ਅਸ੍ਸਮੰਨਸ੍ਮਦ੍ਗੁਰੂਣਾਂ ਹਸਰਚਰਣਸਚਰਿਯਾਨਸ੍ਨ੍ਮਿਂਗਲਾਨਾਂ ਿੁ੍ ਮਾਕਿਂ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਭੂਸਮਿਂ 
ਧ੍ੜੁ ਰਣਰਸਣਕਸ੍ਵਸਰਗਸ੍ੇਵਯਾਂ ਪਰਪੰਨਿਃ |  
ਿਸ੍ਤੂਦ੍ਾਸ੍ਤੇ ਸ੍ ਆਸ੍ਤੇऽਸਿਭਵਮਸੁ੍ਲਭਕ੍ਸ਼ਲੇਸ਼੍ਸਨੜਮ ਕਮਸ੍ਤ- ਪਰਾਿਾਨਿਂਦ੍ਿਂ ਕਿਿਂਸਚੰਨ 
ਵਸ੍ਸ  ਸ੍  ਿਂ ਪਿਂਚਕਸ਼੍ਟੇऽਸ ਕਸ਼੍ਟੇ || ੧੨ || 
ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁਤ੍ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਮਾਨ ਰਕੂ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਰਦ੍ਖਰਨਖਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁੰ ਣਸਵਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਸਭ ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾ- 
ਨਾਮਗਿਾਨਿਂਿਕੂਪੇ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰੁਮੁਖਮੁਖਰੈਿਃ ਪਕ੍ਸ਼ਸਸ਼੍ਸਭਸਰਵਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਾਂਗਾਨ |  
ਪੂਿਾਸ੍ੜੁਙ੍ਮੂ ਰਸਵਸ਼੍ਠਾਕ੍ਸ਼ੜੁਸਮਕਲੁਕਸਲਲੇ  ਤ੍ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਕ੍ਸ਼ਸਸ਼੍ਪਤਸ਼੍ਕਤਯਾ- 
ਦ੍ਯਸ੍ਤਰਵਰਾ ਾਸੜਿ ਾਂਸ੍ਤਵੁੱਸਦ੍ਵਸ਼੍ ਉਪਸਜ੍ਹ ੇ ਵਜ੍ਰਕਲ੍ਪਾ ਜ੍ਲਕੂਾਿਃ || ੧੩ ||  
ਮਾ ਰ੍ਮੇ ਮਾ ਸਰਸ਼੍ਵਨ ਸਪ ਰ ੁਲਗੁਰ  ਭਰਾ ਸਰਸ਼੍ਟਾਪਤਬਿਂਿ  ਸ੍ਵਾਸਮਨ 
ਸ੍ਰਵਾਂ ਰਾਤ੍ਮੰਨਜ੍ਰ ਜ੍ਰਸਿ ਰ੍ਜ੍ਨ੍ਮਮ੍ੜੁ ਯਾਮਿਾਨਾਮ |  
ਗ ਸਵਿਂਦ੍ੇ ਦ੍ੇਸਹ ਭਸਕਤਿਂ ਭਵਸ  ਚ ਭਗਵੰਨੂਰ੍ਸਜ੍ ਾਂ ਸਨਸਰਿਸਮੁੱ  ਾਂ ਸਨਰਵਯਾਜ੍ਾਂ ਸਨਸ਼੍ਚਲਾਂ 
ਸ੍ਦ੍ਗੁਣਗਣਬ੍ੜੁਹ ੀਂ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵ ੀਮਾਸ਼੍ੁ ਦ੍ੇਵ || ੧੪ ||  
ਸਵ੍ਣ ਰ ਯੁੁੱ ਮ ਵਾਦ੍ਸਖਲਗੁਣਗਣੈਸ੍ਤ ਰ ਭਸਕਤਿਂ ਗਸਰਸ਼੍ਠਾ- ਮਾ੍ਸਲਸ਼੍ਟੇ 
ਸ਼੍ਰੀਿਰਾਭਯਾਮਮੁਮਿ ਪਸਰਵਾਰਾਤ੍ਮਨਾ ਸ੍ੇਵਕੇਸ਼੍ੁ |  
ਿਿਃ ਸ੍ਿਂਿੁੱ  ੇ ਸਵਸਰਿਂਚਸ਼੍ਵਸ੍ਨਸਵਹਗਪਾਨਿਂ ਰਦੁ੍ਰੇਂਦ੍ਰਪੂਰਵੇ- ਸ਼੍ਵਾਿਯਾਿਿਂਸ੍ਤਾਰ ਮਯਿਂ 
ਸ੍ਫੁਟਮਵਸ  ਸ੍ਦ੍ਾ ਵਾਿੁਰਸ੍ਮਦ੍ਗੁਰੁਸ੍ਤਮ || ੧੫ ||  
 ੁੱ ਵਜ੍ਞਾਨ ਮੁਸਕਤਭਾਜ੍ਿਃ ਸ੍ੁਖਿਸਸ੍ ਸਹ ਗੁਰ  ਿ ਗਯ ਾ ਾਰ ਮਯਾ- ਦ੍ਾਿਤ੍ਸ੍ੇ 
ਸਮਸ਼੍ਰਬੁੁੱ ਿੀਂਸਸ੍ਤਰਸਦ੍ਵਸਨਰਿਭੂਗ ਚਰਾੰਸਨ ਯਬੁੱਿਾਨ |  
 ਾਸਮਸ੍ਰਾਂਿਾਸਦ੍ਕਾਖਯ ੇ ਮਸਸ੍ ਸ੍ੁਬਹੁਲਿਂ ਦ੍ਿੁਃਖਿਸ੍ਯਨਯਿਾਜ੍ਞਾਨ 
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ਸਵ੍ਣ ਰਾਜ੍ਞਾਸਭਸਰੁੱ ਿਿਂ ਸ਼੍ੁਸ ਸ਼੍ ਸਮਸ ਹਾਸ੍ਾਸਦ੍ ਚਾऽਕਰ੍ਣਿਾਮਿਃ || ੧੬ ||  
ਵਿਂਦ੍ੇऽਹਿਂ  ਿਂ ਹਨੂਮਾਸਨਸ  ਮਸਹ ਮਹਾਪਰੌੁਸ਼੍  ਬਾਹੁਸ਼੍ਾਲੀ ਖਯਾ ਸ੍ਤੇऽਗਰਯ ऽਵ ਾਰਿਃ 
ਸ੍ਸਹ  ਇਹ ਬਹੁਬਰਹ੍ਮਚਰਯਾਸਦ੍ਿਰ੍ਮੈਿਃ |  
ਸ੍ਸ੍ਿੇਹਾਨਾਂ ਸ੍ਹਸ੍ਵਾਨਹਰਹਰਸਹ ਿਂ ਸਨਰਿਹਨ ਦ੍ੇਹਭਾਜ੍ਾ- ਮਿਂਹ ਮ ਹਾਪਹ  ਿਿਃ 
ਸ੍੍ੜੁਹਿਸ  ਮਹ ੀਂ ਭਸਕਤਮਦ੍ਯਾਸਪ ਰਾਮੇ || ੧੭ ||  
ਪਰਾਕ ਪਿਂਚਾਸ਼੍ਤ੍ਸ੍ਹਸ੍ਰਰੈਵਯਵਸਹ ਮਸਮ ਿਂ ਿ ਜ੍ਨੈਿਃ ਪਰਵ ਿਂ  ਵਿਂ 
ਿਾਵਤ੍ਸ੍ਿਂਜ੍ੀਵਨਾਦ੍ਯਸ਼ੌ੍ਿਸਨਸਿਮਸਿਕਪਰਾਣ ਲਿਂਕਾਮਨੈਸ਼੍ੀਿਃ |  
ਅਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਦ੍ੁਤ੍ਪ ਿਂ ਿਂ    ਉ  ਸਗਸਰਮਤੁ੍ਪਾਟਿਿਂ ਿਂ ਗ੍ੜੁਹੀ ਵਾ ਿਾਂ ਿਂ ਖੇ 
ਰਾਘਵਾਂਘਰ ੌਪਰਣ ਮਸਪ  ਦ੍ੈਕਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣੇ  ਵਾਂ ਸਹ ਲ ਕਿਃ || ੧੮ ||  
ਕ੍ਸ਼ਸਸ਼੍ਪਤਿਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ਸ੍ਲੀਲਿਂ ਸ਼੍ ਮ ੁਲਮ ੇ ਿ ਜ੍ਨਾਨਾਂ ਸ੍ ਉੱਚ- 
ਸ੍ਤਾਵਸਦ੍ਵਸ੍ਤਾਰਵਾਂਸ਼੍ਚਾਪਯੁਪਲਲਵ ਇਵ ਵਯਗਰਬੁੁੱ ਿਯਾ  ਵਿਾऽ ਿਃ |  
ਸ੍ਵਸ੍ਵਸ੍ਥਾਨਸਸ੍ਥ ਾਸ ਸਸ੍ਥਰਸ਼੍ਕਲਸਸ਼੍ਲਾਜ੍ਾਲਸ੍ਿਂ੍ਲੇਸ਼੍ਨਸ਼੍ਟ- ਂੁੱਛੇਦ੍ਾਂਕਿਃ ਪਰਾਸਗਵਾਭੂ  
ਕਸਪਵਰਵਪੁਸ਼੍ਸ੍ਤੇ ਨਮਿਃ ਕੌਸ਼੍ਲਾਿ || ੧੯ ||  
ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟਵਾ ਦ੍ੁਸ਼੍ਟਾਸਿਪ ਰਿਃ ਸ੍ਫੁਸਟ ਕਨਕਸ੍ਦ੍ਵਰ੍ਮ ਘ੍ੜੁਸ਼੍ਟਾਸਸ੍ਥਕੂਟਿਂ ਸਨ੍ਸਪਸ਼੍ਟਿਂ 
ਹਾਟਕਾਸਦ੍ਰਪਰਕਟ ਟ ਟਾਕਾਸ ਸ਼੍ਿਂਕ  ਜ੍ਨੋऽਭੂ  |  
ਿੇਨਾਜ੍ੌ ਰਾਵਣਾਸਰਸਪਰਿਨਟਨਪਟੁਰ੍ਮਸੁਸ਼੍ਟਸਰਸ਼੍ਟਿਂ ਪਰਦ੍ੇਸ਼੍ਟੁਿਂ ਸਕਿਂ ਨੇਸ਼੍ਟੇ ਮੇ ਸ੍ 
 ੇऽਸ਼੍ਟਾਪਦ੍ਕਟਕ ਸਟਤ੍ਕ ਸਟਭਾਮ੍ੜੁਸ਼੍ਟਕਾਸ਼੍ਠਿਃ || ੨੦ || 
ਦ੍ੇਵਯਾਦ੍ੇਸ਼੍ਪਰਣੀਸ ਦ੍ਸੁਹਣਹਰਵਰਾਵਿਯਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਸਵਘਾ ਾ- ਦ੍ਯਾਸ੍ੇਵ ਦ੍ਯੁੱਦ੍ਿਾਰਿਰਿਃ 
ਸ੍ਹਭੁਜ੍ਮਕਰ ਦ੍ਰਾਮਨਾਮਾ ਮੁਕੁਿਂਦ੍ਿਃ |  
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ਦ੍ੁ੍ਪਰਾਪੇ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਠਯ ੇਕਰ ਲਮ ੁਲਿਂ ਮਰੂ੍ਸਿਿ ਸਵਨਯਸ੍ਯ ਿਨਯਿਂ  ਨਵ ਨ ਭੂਿਿਃ 
ਪਰਭੂ ਪਰਣਿਸਵਕਸਸ੍ ਾਬ੍ਜੇ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਸ੍ਤਵੇਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮਾਣਿਃ || ੨੧ ||  
ਜ੍ਘਿੇ ਸਨਘਿੇਨ ਸਵਘਿ  ਬਹੁਲਬਲਬਕਿਵਿਂਸ੍ਨਾਦ੍ਯੇਨ ਸ਼੍ ਚ- 
ਸਦ੍ਵਪਰਾਨੁਕਰ ਸ਼੍ਪਾਸ਼੍ੈਰਸ੍ਸੁਵਧ੍ੜੁਸ ਸ੍ਖੁਸ੍ਯੈਕਚਕਰਾਜ੍ਨਾਨਾਮ |  
 ਸ੍ਮੈ  ੇ ਦ੍ੇਵ ਕੁਰ੍ਮਿਃ ਕੁਰੁਕੁਲਪ ਿੇ ਕਰ੍ਮਣਾ ਚ ਪਰਣਾਮਾਨ ਸਕਰ੍ਮੀਰਿਂ 
ਦ੍ੁਰ੍ਮ ੀਨਾਂ ਪਰਿਮਮਿ ਚ ਿ  ਨਰ੍ਮਣਾ ਸਨਰ੍ਮਮਾਿ || ੨੨ ||  
ਸਨਰ੍ਮ੍ੜੁਦ੍ਿੰਨ ਯਿ ਿਿਂ ਸਵਜ੍ਰਵਰ ਜ੍ਰਾਸ੍ਿਂਿਕਾਿਾਸਸ੍ਥਸ੍ਿਂਿੀ- ਨਯੁੁੱਿੇ  ਵਿਂ ਸ੍ਵਿਵਰੇ ਵਾ 
ਪਸ਼੍ੁਸਮਵ ਦ੍ਮਿਨ ਸਵ੍ਣੁਪਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਸਦ੍ਵਡੀਸ਼੍ਮ |  
ਿਾਵ  ਪਰ ਯਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਭ ੂਿਂ ਸਨਸਖਲਮਖਭੁਜ੍ਿਂ  ਰ੍ਪਿਾਮਾਸਸ੍ਿਾਸ੍ੌ  ਾਵ ਯਾऽऽਿ ਸਜ੍ 
ਤ੍ੜਪੁਤਯਾ ਸਕਮੁ ਵਦ੍ ਭਗਵਨ ਰਾਜ੍ਸ੍ੂਿਾਸ਼੍ਵਮੇਿੇ || ੨੩ ||  
ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਵੇਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਣਾੁੱਟਹਾਸ੍ਿਂ  ਵ ਰਣਮਸਰਹੰਨੁਦ੍ਗਦ੍ ੋੱਦ੍ਾਮਬਾਹ - 
ਰ੍ਬਹਵਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੌਸਹਣਯਨੀਕਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਪਣਸ੍ੁਸਨਪੁਣਿਂ ਿਸ੍ਯ ਸ੍ਰਵ ੋੱ ਮਸ੍ਯ |  
ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍ਾਰਥਿਂ ਚਕਰਥ ਸ੍ਵਿਮਿਮਿ ਸ੍ਿਂਵਕਤੁਮਾਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ- ਸ਼੍ਰੀਮੰਨਾਮਨ ਸ੍ਮਰਥਸ੍ਤਵਮਸਪ ਸਹ 
ਿੁਵਿ ਿਃ ਪਾਦ੍ਪਦ੍ਮਿਂ ਪਰਪਦ੍ਯੇ || ੨੪ ||  
ਦ੍ੁਹਯਿਂ ੀਂ ਹ੍ੜੁੁੱ ਦ੍ੁਹਿਂ ਮਾਂ ਦ੍ੁ ਮਸਨਲਬਲਾੁੱਦ੍ਰਾਵਿਿਂ ੀਮਸਵਦ੍ਯਾ- ਸਨਦ੍ਰਾਂ ਸਵਦ੍ਰਾਵਯ 
ਸ੍ਦ੍ਯ  ਰਚਨਪਟੁਮਿਾऽਪਾਦ੍ਯ ਸਵਦ੍ਯਾਸ੍ਮੁਦ੍ਰ |  
ਵਾਗਿੇਵੀ ਸ੍ਾ ਸ੍ੁਸਵਦ੍ਯਾਦ੍ਰਸਵਣਦ੍ ਸਵਸਦ੍ ਾ ਦ੍ਰੌਪਦ੍ੀ ਰਦੁ੍ਰਪ ਿਯਾਦ੍ਯੁਸਦ੍ਰਕਤਾ- 
ਦ੍ਰਾਗਭਦ੍ਰਾਦ੍ਰਹਿ ੁ ਦ੍ਸਿ ਾ ਪੂਰਵਭੀਮਾऽਜ੍ਞਿਾ  ੇ || ੨੫ ||  
ਿਾਭਯਾਂ ਸ਼੍ੁਸ਼੍ੂਸ਼੍ੁਰਾਸ੍ੀਿਃ ਕੁਰੁਕੁਲਜ੍ਨਨੇ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਰਸਵਪਰ ਸਦ੍ ਾਭਯਾਂ ਬਰਹ੍ਮਭਯਾਂ 
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ਬ੍ੜੁਿਂਸਹ ਾਭਯਾਂ ਸਚਸ ਸ੍ੁਖਵਪੁਸ਼੍ਾ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਨਾਮਾਸ੍ਪਦ੍ਾਭਯਾਮ |  
ਸਨਰ੍ਭੇਦ੍ਾਭਯਾਂ ਸਵਸ਼੍ਸ਼ੇ੍ਾੁੱਸਦ੍ਵਵਚਨਸਵਸ਼੍ਿਾਭਯਾਮੁਭਾਭਯਾਮਮੂਭਯਾਂ  ੁਭਯਿਂ ਚ 
ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੇਮਦ੍ੇਭਯਿਃ ਸ੍ਰਸਸ੍ਜ੍ਸਵਲਸ੍ੁੱਲ ਚਨੇਭਯ  ਨਮ ऽਸ੍ਤ ੁ|| ੨੬ ||  
ਗੁੱਚਨ ਸ੍ੌਗਿਂਸਿਕਾਰਥਿਂ ਪਸਿ ਸ੍ ਹਨੁਮ ਿਃ ਪੁੁੱ ਛਮੁੱਛਸ੍ਯ ਭੀਮਿਃ ਪਰ ੋੱਿਰਤੁਿਂ ਨਾਸ਼੍ਕਤ੍ਸ੍ 
 ਵਮੁਮੁਰੁਵਪੁਸ਼੍ਾ ਭੀਸ਼੍ਿਾਮਾਸ੍ ਚੇਸ  |  
ਪੂਰ੍ਣਜ੍ਞਾਨੌਜ੍ਸ੍ ਸ੍ਤੇ ਗੁਰੁ ਮ ਵਪੁਸ਼੍ ਿਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ ਕਰੀਡਾਮਾ ਰਿਂ  ਦ੍ੇ   
ਪਰਮਦ੍ਦ੍ ਸ੍ੁਸਿਿਾਂ ਮ ਹਕ ਦ੍ਵੇਸ਼੍ਭਾਜ੍ਾਮ || ੨੭ ||  
ਬਹਵੀਿਃ ਕ ਟੀਰਟੀਕਿਃ ਕੁਸਟਲਕਟੁਮ ੀਨੁਤ੍ਕਟਾਟ ਪਕ ਪਾਨ ਦ੍ਰਾਕ ਚ  ਵਿਂ 
ਸ੍ ਵਰ ਵਾੁੱਛਰਣਦ੍ ਗਦ੍ਿਾ ਪ ਿਿਾਮਾਸਸ੍ਿਾਰੀਨ |  
ਉਨ੍ਮਿਯਾ ਿਯਸਮਿਯਾ ਵਵਚਨਵਚਨਾਨੁਤ੍ਪਿਸ੍ਥਾਂਸ੍ਤਿਾऽਨਯਾ- ਨ੍ਪਰਾਿੁੱ ਛਿਃ 
ਸ੍ਵਸਪਰਿਾਿੈ ਸਪਰਿ ਮਕੁਸ੍ੁਮਿਂ ਪਰਾਣ  ਸ੍ਮੈ ਨਮਸ੍ਤੇ || ੨੮ || 
ਦ੍ੇਹਾਦ੍ੁਤ੍ਕਰਾਸਮ ਾਨਾਮਸਿਪਸ ਰਸ੍ ਾਮਕਰਮਾਦ੍ਵਕਰਬੁੁੱ ਸਿਿਃ ਕੁੁੱ ਿਿਃ ਕਰ ਿੈਕਵਸ਼੍ਯਿਃ 
ਕ੍ਸ਼ੜੁਸਮਸਰਵ ਮਸਣਮਾਨ ਦ੍ੁ੍ਕ੍ਸ਼ੜੁ ੀ ਸਨ੍ਸਕਰਿਾਰਥਮ |  
ਚਕਰੇ ਭੂਚਕਰਮੇ ਯ ਕਰਕਚਸਮਵ ਸ੍ ਾਂ ਚੇ ਸ੍ਿਃ ਕਸ਼੍ਟਸ਼੍ਾਸ੍ਤਰਿਂ ਦ੍ੁਸ੍ਤਰ੍ਕਿਂ 
ਚਕਰਪਾਣੇੜਗੁਣਗਣਸਵਰਹਿਂ ਜ੍ੀਵ ਾਂ ਚਾਸਿਕ੍ਸ਼ੜੁ ਯ || ੨੯ ||  
 ੁੱਦ੍ੁ੍ਪਰੇਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਨੁਸ੍ਾਰਾਤ੍ਕਸ ਪਿਕੁਨਰੈਰਾਦ੍ੜੁ  ऽਨਯੈਸਰਵਸ੍ੜੁਸ਼੍ਟ  ਬਰਹ੍ਮਾऽਹਿਂ 
ਸਨਰਗੁਣ ऽਹਿਂ ਸਵ ਿਸਮਦ੍ਸਮਸ  ਹਯੇਸ਼੍ ਪਾਸ਼੍ਿਂਡਵਾਦ੍ਿਃ |  
 ਦ੍ਯੁਕਤਯਾਭਾਸ੍ਜ੍ਾਲਪਰਸ੍ਰਸਵਸ਼੍ ਰੂੁੱ ਦ੍ਾਹਦ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਪਰਮਾਣ- ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਾਿਰ ऽਸਗਿਿਃ 
ਪਵਨ ਸਵਜ੍ਿ ੇ  ੇऽਵ ਾਰਸ੍ਤ੍ੜੁ ੀਿਿਃ || ੩੦ ||  
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ਆਕਰ ਸ਼੍ਿਂ   ਸਨੜਾਸ਼੍ਾ ਭਿਭਰਸਵਵਸ਼੍ਸ੍ਵਾਸ਼੍ਿਾ੍ਸਛੰਨਦ੍ਰ੍ਪਾ ਵਾਸ਼੍ਿਂ   ਦ੍ੇਸ਼੍ਨਾਸ਼੍ਸਸ੍ਤਵਸ  
ਬ  ਕੁਸਿਿਾਂ ਨਾਸ਼੍ਮਾਸ਼੍ਾ ਦ੍ਸ਼੍ਾऽਸ਼ੁ੍ |  
ਿਾਵਿਂ  ऽ੍ਲੀਲਸ਼੍ੀਲਾ ਸਵ ਿਸ਼੍ਪਿਸ਼੍ਾਪਾਸਸ਼੍ਵਾਿਃ ਸ਼੍ਾਂ ਸ਼੍ੌਰਯਾ- 
ਸ੍ਤਵਦ੍ਵਯਾਖਯਾਸਸ੍ਿਂਹਨਾਦ੍ੇ ਸ੍ਪਸਦ੍ ਦ੍ਦ੍ੜੁਸਸ਼੍ਰੇ ਮਾਸਿਗ ਮਾਿਵਸ੍ਤੇ || ੩੧ ||  
ਸ ਰਸ਼੍ਵਪਯੇਵਾਵ ਾਰੇਸ਼੍ਵਸਰਸਭਰਪਘ੍ੜੁਣਿਂ ਸਹਿਂਸਸ੍   ਸਨਸਰਵਕਾਰਿਃ ਸ੍ਰਵਜ੍ਞਿਃ ਸ੍ਰਵਸ਼੍ਸਕਤਿਃ 
ਸ੍ਕਲਗੁਣਗਣਾਪੂਰ੍ਣਰੂਪਪਰਗਲ੍ਭਿਃ |  
ਸ੍ਵੁੱ ਛਿਃ ਸ੍ਵੁੱ ਛਿਂਦ੍ਮ੍ੜੁ ਯਿੁਃ ਸ੍ੁਖਿਸਸ੍ ਸ੍ੁਜ੍ਨਿਂ ਦ੍ੇਵ ਸਕਿਂ ਸਚ ਰਮ ਰ  ਰਾ ਾ ਿਸ੍ਯ 
ਸ ਰਿਾਮਾ ਜ੍ਗਦ੍ੁ  ਵਸ਼੍ਗਿਂ ਸਕਿਂਕਰਾਿਃ ਸ਼੍ਿਂਕਰਾਦ੍ਯਾਿਃ || ੩੨ ||  
ਉਦ੍ਯਨ੍ਮਿਂਦ੍ਸ੍ਸਮ ਸ਼੍ਰੀਮ੍ੜੁਦ੍ੁਮਿੁਮਿੁਰਾਲਾਪਪੀਿੂਸ਼੍ਿਾਰਾ- 
ਪੂਰਾਸ੍ੇਕ ਪਸ਼੍ਾਂ ਾਸ੍ੁਖਸ੍ੁਜ੍ਨਮਨੋਲ ਚਨਾਪੀਿਮਾਨਮ |  
ਸ੍ਿਂਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ ੇਸ੍ੁਿਂਦ੍ਰਿਂ ਸ੍ਿਂਦ੍ੁਹਸਦ੍ਹ ਮਹਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ਮਾਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਕਤਰੇਂਦ੍ੁਸਬਿਂਬਿਂ 
ਦ੍ੁਸਰ ਨੁਦ੍ੁਸਦ੍ ਿਂ ਸਨ ਯਦ੍ਾਹਿਂ ਕਦ੍ਾ ਨੁ || ੩੩ ||  
ਪਰਾਚੀਨਾਚੀਰ੍ਣਪੁਣਯ ੋੱਚਿਚ ੁਰ ਰਾਚਾਰ ਸ਼੍ਚਾਰਸੁਚੁੱ  ਾ- ਨ ਯੁੁੱਚਾਂ ਰ ਚਿਿਂ ੀਂ 
ਸ਼੍ੁਸ ਸਚ ਵਚਨਾਂ ਸ਼੍ਰਾਵਕਾਂਸ਼੍ਚ ਦ੍ਯਚੁਿਂਚੂਨ |  
ਵਯਾਖਯਾਮੁਤ੍ਖਾ ਦ੍ਿੁਃਖਾਂ ਸਚਰਮਸੁਚ ਮਹਾਚਾਰਯ ਸਚਿਂ ਾਰ ਾਂਸ੍ਤੇ ਸਚ ਰਾਂ 
ਸ੍ੁੱ ਛਾਸ੍ਤਰਕਰਤਸ਼੍ਚਰਣਪਸਰਚਰਾਂਛਰਾਵਿਾਸ੍ਮਾਂਸ਼੍ਚ ਸਕਿਂਸਚ  || ੩੪ ||  
ਪੀਠੇ ਰ ਿ ਪਕ੍ਸ਼ਲ੍ੜੂਪਤ ੇਰੁਸਚਰਰਸੁਚਮਸਣਜ੍ਯ ਸ ਸ਼੍ਾ ਸੰ੍ਸਨਸ਼ੰ੍ਣਿਂ ਬਰਹ੍ਮਾਣਿਂ ਭਾਸਵਨਿਂ  ਵਾਂ 
ਜ੍ਵਲਸ  ਸਨਜ੍ਪਦ੍ੇ ਵੈਸਦ੍ਕਾਦ੍ਯਾ ਸਹ ਸਵਦ੍ਯਾਿਃ |  
ਸ੍ੇਵਿਂ  ੇਮੂਸਰਤਮ ਯਿਃ ਸ੍ੁਚਸਰ  ਚਸਰ ਿਂ ਭਾਸ  ਗਿਂਿਰਵਗੀ ਿਂ ਪਰ ਯੇਕਿਂ ਦ੍ੇਵਸ੍ਿਂਸ੍ਤ੍ਸ੍ਵਸਪ 
 ਵ ਭਗਵੰਨਸਰਤ ਦ੍ਯ ਵਿੂਸ਼੍ੁ || ੩੫ ||  
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ਸ੍ਾਨੁਕਰ ਸ਼੍ੈਰਜ੍ਸ੍ਰਿਂ ਜ੍ਸਨਮ੍ੜੁਸ ਸਨਰਿਾਦ੍ਯੂਰ੍ਸਮਮਾਲਾਸਵਲੇऽਸ੍ਸਮਨ ਸ੍ਿਂਸ੍ਾਰਾਬ੍ਿੌ 
ਸਨਮਗਿਾਂਛਰਣਮਸ਼੍ਰਣਾਸਨੋੱਛ   ਵੀਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ ਜ੍ਿਂ ੂਨ |  
ਿੁ੍ਮਾਸਭਿਃ ਪਰਾਸਰਥ ਿਃ ਸ੍ਞ੍ਜ੍ਲਸਨਸਿਸ਼੍ਿਨਿਃ ਸ੍ ਯਵ ਯਾਂ ਮਹਰ੍ਸ਼੍ੇ- 
ਰਵਯਕਤਸਸ਼੍ਚਨ੍ਮਾ ਰਮੂਸਰਤਰਿ ਖਲੁ ਭਗਵ ਿਃ ਪਰਾਕ੍ਸ਼ੜੁ   ਜ੍ਾ ੁ ਦ੍ੇਹਿਃ || ੩੬ || 
ਅਸ੍ਤਵਯਸ੍ਤਿਂ ਸ੍ਮਸ੍ਤਸ਼੍ੁਸ ਗ ਮਿਮੈ ਰ ਿਪਗੂਿਂ ਿਿਾਂਿ-ੈ ਰਰਥਿਂ ਲ ਕ ਪਕ੍ਸ਼ੜੁ ਯੈ 
ਗੁਣਗਣਸਨਲਿਿਃ ਸ੍ੂ ਰਿਾਮਾਸ੍ ਕ੍ਸ਼ੜੁਤ੍ਸ੍ਿਮ |  
ਿ ऽਸੌ੍ ਵਯਾਸ੍ਾਸਭਿਾਨਸ੍ਤਮਹਮਹਰਹਰ੍ਭਸਕਤ ਸ੍ਤਤ੍ਪਰਸ੍ਾਦ੍ਾ- ਤ੍ਸ੍ਦ੍ਯ  
ਸਵਦ੍ਯ ਪਲਬ੍ਿਯੈ ਗੁਰੁ ਮਮਗੁਰੁਿਂ ਦ੍ੇਵਦ੍ੇਵਿਂ ਨਮਾਸਮ || ੩੭ ||  
ਆਜ੍ਞਾਮਨਯੈਰਿਾਰਯਾਂ ਸਸ਼੍ਰਸਸ੍ ਪਸਰਸ੍ਰਦ੍ਰ੍ਸਮਕ ਟੀਰਕ ਟੌ 
ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਸ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਸਲਸ਼੍ਟਕਰ੍ਮਾ ਦ੍ਿਦ੍ਨੁਸ੍ਰਣਾਦ੍ਸਰਥ   ਦ੍ੇਵਸ੍ਿਂਘੈਿਃ |  
ਭੂਮਾਵਾਗ ਯ ਭੂਮੰਨਸ੍ੁਕਰਮਕਰ ਰ੍ਬਰਹ੍ਮਸ੍ੂ ਰਸ੍ਯ ਭਾਸ਼੍ਯਿਂ ਦ੍ੁਰ੍ਭਾਸ਼੍ਯਿਂ ਵਯਸ੍ਯ 
ਦ੍ਸ੍ਯ ਰ੍ਮਸਣਮ  ਉਸਦ੍ ਿਂ ਵੇਦ੍ਸ੍ਦ੍ਯੁਸਕਤਸਭਸ੍ਤਵਮ || ੩੮ ||  
ਭੂ ਵਾ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੇ ਰੇ ਸਵਸ਼੍ੁੁੱ ਿੇ ਸਦ੍ਵਜ੍ਗਣਸਨਲਿੇ ਰਪੂਯਪੀਠਾਸਭਿਾਨੇ   ਰਾਸਪ 
ਬਰਹ੍ਮਜ੍ਾਸ ਸਸ੍ਤਰਭੁਵਨਸਵਸ਼੍ਦ੍ੇ ਮਿਯਗੇਹਾਖਯਗੇਹੇ |  
ਪਾਸਰਵਰਾਜ੍ਯਾਸਿਰਾਜ੍ਿਃ ਪੁਨਰਸਪ ਬਦ੍ਰੀਂ ਪਰਾਪਯ ਕ੍ਸ਼ੜੁ੍ਣਿਂ ਚ ਨ ਵਾ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਵਾ 
ਭਾਸ਼੍ਯਾਸਣ ਸ੍ਮਯਗ ਵਯ ਨੁ  ਚ ਭਵਾਨ ਭਾਰ ਾਰਥਪਰਕਾਸ਼੍ਮ || ੩੯ ||  
ਵਿਂਦ੍ੇ  ਿਂ  ਵਾ ਸ੍ੁਪੂਰ੍ਣਪਰਮਸ ਮਨੁਸਦ੍ਨਾਸ੍ਸੇਵ ਿਂ ਦ੍ੇਵਵੜੁਿਂਦ੍ੈ- ਰਵਿਂਦ੍ੇ ਵਿਂਦ੍ਾਰੁਮੀਸ਼੍ੇ ਸਸ਼੍ਰਿ 
ਉ  ਸਨਿ ਿਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ ੀਰਥਮ |  
ਵਿਂਦ੍ੇ ਮਿਂਦ੍ਾਸਕਨੀਸ੍ਤ੍ਸ੍ਸਰਦ੍ਮਲਜ੍ਲਾਸ੍ਕੇਸ੍ਾਸਿਕਯਸ੍ਿਂਗਿਂ ਵਿਂਦ੍ੇऽਹਿਂ ਦ੍ੇਵ ਭਕਤਯਾ 
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ਭਵਭਿਦ੍ਹਨਿਂ ਸ੍ੁੱਜ੍ਨਾਨ੍ਮ ਦ੍ਿਿਂ ਮ || ੪੦ ||  
ਸ੍ੁਬਰਹ੍ਮਣਯਾਖਯਸ੍ੂਰੇਿਃ ਸ੍ੁ  ਇਸ  ਸ੍ੁਭ੍ੜਸ਼ੁ੍ਿਂ ਕੇਸ਼੍ਵਾਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ- 
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਾਦ੍ਾਬ੍ਜ੍ਭਕਤਿਃ ਸ੍ਤੁਸ ਮਕ੍ਸ਼ੜੁ  ਹਰਰੇਵਾਿੁਦ੍ੇਵਸ੍ਯ ਚਾਸ੍ਯ |  
 ਤ੍ਪਾਦ੍ਾਰਚਾਦ੍ਰੇਣ ਗਰਸਿ ਪਦ੍ਲਸ੍ਨ੍ਮਾਲਿਾ  ਵੇ ਿਾ ਿੇ ਸ੍ਿਂਰਾਿਯਾਮੂ ਨਮਿਂਸ  
ਪਰ  ਮਸ ਗੁਣਾ ਮਸੁਕਤਮੇ ੇ ਵਰਜ੍ਿਂਸ  || ੪੧ ||  
|| ਇਸ  ਕਸਵਕੁਲਸ ਲਕਸ਼੍ਰੀਮੁੱ ਸ ਰਸਵਕਰਮਪਿਂਸਡ ਾਚਾਰਯਕ੍ਸ਼ੜੁ ਾ ਵਾਿੁਸ੍ਤੁਸ ਿਃ 
ਸ੍ਿਂਪੂਰ੍ਣਾ ||  
 
|| ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਸ੍ਿਂਹਨਖਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ||  
ਪਾਂ ਵਸ੍ਮਾਨ ਪੁਰੁਹੂ ਵੈਸਰਬਲਵਨ੍ਮਾ ਿਂਗਮਾਦ੍ਯਦ੍ ਘਟਾ- 
ਕੁਿਂਭ ੋੱਚਾਸਦ੍ਰਸਵਪਾਟਨਾਸਿਕਪਟੁਪਰ ਯੇਕਵਜ੍ਰਾਸਿ ਾਿਃ |  
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕਿਂਠੀਰਵਾਸ੍ਯਪਰ  ਸ੍ੁਨਖਰਾ ਦ੍ਾਸਰ ਾਰਾਸ ਦ੍ੂਰ- 
ਪਰਿਵਸ੍ਤਿਵਾਂ ਸ਼੍ਾਂ ਪਰਸਵ  ਮਨਸ੍ਾ ਭਾਸਵ ਾ ਭੂਸਰਭਾਗੈਿਃ || ੧ ||  
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਾਂ  ਸ੍ਮਿਂ   ऽਸਪ ਕਲਿਨ ਨੈਵਸੇਸ਼੍ ੁਸ੍ਤੇ ਸ੍ਮਿਂ ਪਸ਼੍ਯਾਮਯੁੁੱ ਮਵਸ੍ਤੁ 
ਦ੍ੂਰ ਰ  ऽਪਾਸ੍ਤਿਂ ਰਸ੍  ਿ ऽਸ਼੍ਟਮਿਃ |  
ਿਦ੍ਰ ਸ਼੍ ਤ੍ਕਰਦ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਨੇ ਰਕੁਸਟਲਪਰਾਂ  ੋੱਸਿ ਾਸਗਿਸ੍ਫੁਰ - 
ਖਦ੍ਯ   ਪਮਸਵ੍ਫੁਸਲਿਂਗਭਸਸ੍ ਾ ਬਰਹ੍ਮੇਸ਼੍ਸ਼੍ਕਰ ਤ੍ਕਰਾਿਃ || ੨ ||  
|| ਇਸ  ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ ੀਰਥਭਗਵਤ੍ਪਾਦ੍ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਾ ਸ਼੍ਰੀਨਰਸਸ੍ਿਂਹਨਖਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ਸ੍ਿਂਪਰੂ੍ਣਾ 
|| 
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