|| ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਸ੍ਤਿਂਹਨਖਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ||
ਪਾਂ ਵ ਸ੍ਮਾਨ ਪੁ ਰ ੁਹ ੂ ਵੈਸਰਬਲਵਨ ਮਾ ਿਂਗ ਮਾਦ੍ਯਦ੍ਘਟਾ
ਕੁਿਂਭੋੱਚਾਸਦ੍ਰ ਸਵਪਾਟਨਾਸਿ ਕਪਟੁ ਪਰ ਯੇਕ ਵਜ੍ਰਾਸਿ ਾਿਃ |
ਸ਼੍ਰੀਮ ਕ ਿਂਠੀਰਵਾਸ੍ਤਯ ਪਰ

ਪਰਿਵ ਸ੍ਤਤਿਵਾਂ ਸ਼੍ਾਂ ਪਰਸਵ
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਾਂ ਸ੍ਤਮਿਂ

ਸ੍ਤੁਨਖਰਾ ਦ੍ਾਸਰ ਾਰਾਸ ਦ੍ੂਰ

ਮਨਸ੍ਤਾ ਭਾਸਵ ਾ ਭੂਸਰਭਾਗੈਿਃ || ੧ ||

ऽਸਪ ਕਲਿਨ ਨੈਵੇਸਸ਼੍ ੁ ਸ੍ਤਤੇ ਸ੍ਤਮਿਂ

ਪਸ਼੍ਯਾਮ ਿੁ ੋੱ ਮਵਸ੍ਤੁ ਦ੍ੂਰ ਰ ਆਪਾਸ੍ਤਤਿਂ ਰਸ੍ਤ ਿऽਸ਼੍ਟਮਿਃ |
ਿਦ੍ਰ ਸ਼੍ ਕ ਰ ਦ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਨੇ ਰ ਕੁਸਟਲ ਪਰਾਂ ੋੱਸਿ ਾਸਗਿ ਸ੍ਫੁਰ

ਖਦ੍ਯ ਪਮ ਸਵ੍ਫੁਸਲਿਂਗ ਭਸਸ੍ਤ ਾ ਬਰਹ੍ਮੇਸ਼੍ ਸ਼੍ਕ੍ਰ ਕ ਰਾਿਃ || ੨ ||

|| ਇਸ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ ਭਗਵ ਪਾਦ੍ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਸ੍ਤਿਂਹ
ਨਖਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ਸ੍ਤਿਂਪੂ ਰਣਾ ||
ਮਿਂਗਲਾਚਰਣ
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ਓਮ || ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਸਵਸ਼੍ਣਵਿਂਸਘਰਸਨਸ਼੍ਠਾ ਆਸ ਗੁਣ ਗੁਰੁ ਮ
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ

ਰ ੈ ਲਕਯਾ ਚਾਰਯ ਪਾਦ੍ ੱੋੱਜ੍ਵਲਜ੍ਲ ਜ੍ਲਸ੍ਤ ਪਾਂ ਵऽਸ੍ਮਾਨ

ਪੁ ਨਿਂ ੁ |

ਵਾਚਾਂ ਿ ਰ ਪਰਣੇ ਰ ੀ ਸ ਰ ਭੁਵਨ ਮਸਹ ਾ ਸ਼੍ਾਰਦ੍ਾ ਸ਼੍ਾਰਦ੍ੇਂਦ੍ੁ

ਜ੍ਯਤ੍ਸਸ੍ਤਿਾ ਭਦ੍ਰ ਸ੍ਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਿਵਸਲ ਕਕੁਭਾ ਪਰੇਮ ਭਾਰਿਂਬਭਾਰ || ੧ ||
[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੧: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਭਾਸ਼੍ਣ ਮੋੱ ੁ ਸਚਿਂ ਨੇਿੋੱਸਲ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟ ੇ
ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਉ ਕ ਿਂਠਾ ਕੁਿਂਠਕਲਾ ਹਲਜ੍ਵਸਵਸਦ੍ ਾ ਜ੍ਸ੍ਤਰ ਸ੍ਤੇਵਾਨੁਵੜੁ ੋੱਿ

ਪਰਾੋੱਜ੍ਾ ਤ੍ਸਮਜ੍ਞਾਨਿੂ ਾਂ ਿ ਮਸ੍ਤਸ੍ਤੁਮਨੋ ਮੌਸਲਰ ਿਾਵ ਲੀਨਾਮ|

ਭਕਤਯੁ ਦ੍ਰ ੇਕਾਵਗਾਡ ਪਰਘਟਨਸ੍ਤਿਟਾ ਕ ਾਰ ਸ੍ਤਿਂਘ੍ੜੁ ਸ਼੍ਯਮਾਣ ਪਰਾਂ

ਪਰਾਂਗਰਯਾਂਸਘਰ ਪੀਠ ੱੋੱਸ ਥ ਕਨਕਰਜ੍ਿਃ ਸਪਿਂਜ੍ਰਾ ਰਿਂਸਜ੍ ਾਸ਼੍ਾਿਃ ||੨||
[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੨: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਓੱਬਰ ਆਲਚਨੇ ਪਰਸਕ੍ਰਿੇਿੰਨੁ
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ਸ੍ਤੁਿਾਸਰਸ੍ਤੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਜ੍ਨ੍ਮਾਸਿ ਵਯਾਿਯੁਪਾਸਿ ਪਰਸ ਹਸ ਸਵਰਹ ਪਰਾਪਕਾਣਾਂ
ਗੁਣਾਨਾਮ

ਅਗਰਯਾਣਾਮ ਮਰ੍ਪਕਾਣਾਂ ਸਚਰਮੁ ਸਦ੍ ਸਚਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ ਸ੍ਤਿਂਦ੍ਹਦ੍ਾਨਾਮ|
ਏ ੇ ਸ਼੍ਾ ਮੇਸ਼੍ ਦ੍ਸ਼੍ ਪਰਮੁ ਸਸ਼੍ ਮਨਸ੍ਤਾਂ ਦ੍ਵ ੇਸਸ਼੍ਣਾਂ ਦ੍ੂਸ਼੍ਕਾਣਾਂ

ਦ੍ੈ ਯਾਨਾਮ ਆਸਰਤਮਿਂਿੇ ਮਸਸ੍ਤ ਸਵਦ੍ਿ ਾਂ ਸ੍ਤਿਂਸ੍ਤਵ
ਤ ੇ ਨਾਸ੍ਸਮ ਸ਼੍ਕਤਿਃ
|| ੩ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੩: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਅਡੇ ਡੇ ਗਲ਼ੁ ਮੋੱ ੁ ਦ੍ੁਿਃਖਸਦ੍ਿਂਦ੍
ਸ੍ਤਵਾ ਿਂ ਰ ਯਵੰਨੁ ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ]

ਅਸ੍ਤਯਾ ਸਵਸ਼੍ਕਰੁਕਾਮਿਂ ਕਸਲਮਲਕਲੁਸ਼੍ੇ ऽਸ੍ਸਮਨਜਨੇ ਜ੍ਞਾਨਮਾਰਗਿਂ

ਵਿਂਦ੍ਯਿਂ ਚਿਂਦ੍ਰੇਂਦ੍ਰ ਰੁਦ੍ਰ ਦ੍ਯੁਮਸਣ ਫਸਣਵਿ ਨਾਿਕਾਦ੍ਯੈਸਰ ਹਾਦ੍ਯ |
ਮਿਵਾਖਯਿਂ ਮਿਂ ਰ ਸਸ੍ਤੋੱਿਿਂ ਸਕਮੁ

ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਵ ਮਾਰੁ ਸ੍ਤਯਾਵ ਾਰਿਂ

ਪਾ ਾਰਿਂ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਠਯਿਂ ਪਦ੍ਮਪਸਵਪਦ੍ਿਃ ਪਰਾਪੁਰਾ ਪੰਨਪੁ ਿਂਸ੍ਤਾਮ || ੪ ||
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[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੪: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਮਿਂ ਰ ਗਲ਼ੁ ਮੋੱ ੁ ਜ੍ਾਪਗਲ਼ ਪਠਣਦ੍ੋੱਸਲ
ਿਸ਼੍ੋੱਸ੍ਤਨ
ੰ ੁ ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਉਦ੍ਯਸਦ੍ਵ ਦ੍ਯੁ ਸਵਪਰਚਿਂਡਾਂ ਸਨਜ੍ਰੁਸਚਸਨਕਰ ਵਯਾਪਤ ਲਕਾਵਕਾਸ਼੍
ਸਬਭਰ ਦ੍ ਭੀਮ ਭੁਜ੍ੇਿ ऽਭਯੁਸਦ੍ ਸਦ੍ਨਕਰਾ ਭਾਂਗਦ੍ਾਢ੍ਯ ਪਰਕਾਂਡੇ |
ਵੀਰਯ ੱੋੱਿਾਰਯਾਂ ਗਦ੍ਾਗਰਯਾਮ ਿਸਮਹ ਸ੍ਤੁਮਸ ਿਂ ਵਾਿੁ ਦ੍ੇਵ
ਸਵਦ੍ਿਯ

ਆਦ੍ਿਯਾਤ੍ਸਮ ੱੋੱਜ੍ਾਨਨੇ ਾ ਿਸ ਵਰ ਮਸਹ ਭੂਸਮ ਭੂਸ਼੍ਾ
ਮਸਣਰ੍ਮੇ || ੫ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੫: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾਵੁ ਕੈਗੋਂਡ ਿਾਵੁਦ੍ੇ ਕੇਲਸ੍ਤਦ੍ੋੱਸਲ ਓੱਬਰ
ਪਰਿ ਿਗਲ਼ ਸ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾ ਕ ਾਰਵੰਨੁ ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ]

ਸ੍ਤਿਂਸ੍ਤਾਰ ੱੋੱ ਾਪਸਨ ਯ ਪਸ਼੍ਮਦ੍ਸ੍ਤਦ੍ਿ ਸ੍ਤਿੇਹਹਾ ਸ੍ਤਾਂਬੁਪੂ ਰ

ਪਰਦ੍ਯ ਸਦ੍ਵ ਦ੍ਯਾਨਵਦ੍ਯ ਦ੍ਯੁਸ ਮਸਣ ਸਕਰਣ ਸ਼੍ਰੇਸਣ ਸ੍ਤਿਂਪੂ ਸਰ ਾਸ਼੍ਿਃ|
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ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਸ੍ਤਾਂ ਕਾਸਿਵਾਸ੍ਤ ਸਚ

ਰਸ੍ਤਰਲ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ

ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਰਾਂਭ ਸਿਸਰਵ ਸਭਿਂਦ੍ਯਾਦ੍ ਭਵਦ੍ਨਸਭਮ ਿਂ ਭੂਸਰਮੇ ਭੂਸ ਹੇ ੁ ਿਃ || ੬
||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੬: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾਵੁ ਫਲਪਰਦ੍ ਸ੍ਤਿੇਹਵੰਨੁ ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ ਮੋੱ ੁ
ਦ੍ੁਿਃਖਗਲ਼ੰ ਨੁ ੇ ਗੇਦ੍ੁਹਾਕੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਮੂ ਲਾ ਵਾਿੁ
ਮੂ ਰਧਨਯੇ ਸ਼੍ऽੱਿਂਜ੍ਸਲਰ੍ਮੇ ਦ੍ੜੁ ਢ੍ ਰ ਸਮਹ ੇ ਬਿਯ ੇ ਬਿਂਿ ਪਾਸ਼੍
ੱੋੱਛੇ ਰ ੇ ਦ੍ਾ ਰ ੇ ਸ੍ਤੁਖਾਨਾਂ ਭਜ੍ਸ ਭੁਸਵ ਭਸਵਸ਼੍ਯ ਸਦ੍ਵ ਿਾ ਰ ੇ ਦ੍ਯੁਭਰਤਰੇ |
ਅ ਯਿਂ ਿਂ ਸ੍ਤਿਂ

ਿਂ ਵ ਿਂ ਪਰਸਦ੍ਸ਼੍ ਪਦ੍ਿੁ ਗੇ ਹਿਂ ਸ੍ਤਿਂ ਾਪ ਭਾਜ੍ਾਮ

ਅਸ੍ਮਾਕਿਂ ਭਸਕਤਮੇਕਾਂ ਭਗਵ ਉ
||

ੇ ਮਾਿਵਸ੍ਤਯਾਿ ਵਾਿਿਃ || ੭

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੭: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾਵੁ ਲੌਸਕਕ ਲਗੋੱ ੁ ਗਸਲ਼ਿਂਦ੍ ਮੋੱ ੁ
Page 5 of 46

ਭਾਵਨੇਗਸਲ਼ਿਂਦ੍ ਸ੍ਤਵਾ ਿਂ ਰ ਯਵੰਨੁ ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ ਮੋੱ ੁ ਦ੍ੇਹ ਮੋੱ ੁ ਮਨੋੱਸ੍ਤੰਨੁ
ਬਲਪਸਡਸ੍ਤੁੋੱ ਦ੍ੇ]

ਸ੍ਤਾਭਰ ਸ਼੍ਣਾ ਭੀਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੁ ਭਰ ਪਰਭਮ ਭਿਨਭ ਭੂਸਰ ਭੂ ਭ੍ੜੁ ਸਦ੍ਵ ਭੂਸ

ਭਰ ਾਸਜ੍ਸ਼੍ੁ ਰ੍ਭੂੜੜੁ ਭੂਣਾਂ ਭਵਨਮਸਪ ਸਵਭ ऽਭੇਸਦ੍ ਬਭਰ ੇ ਬਭੂਵੇ |

ਿੇਨਭੂ ਸਵਭਰ ਮਸ੍ਤਤੇ ਭਰ ਮਿ ੁ ਸ੍ਤੁਭ੍ੜੁ ਸ਼੍ਿਂ ਬਰ੍ਭ੍ੜੁ ਵੋੱਦ੍ੁਰ ਭ੍ੜੁ ਾਸ਼੍ਾਨ
ਭਰ ਾਂਸ ਰ ਭੇਦ੍ਾਵ ਭਾਸ੍ਤਸ੍ਤ ਸ ਵ ਸ ਭਿਮਸਭ ਭੂਰ ਭਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ
ਮਾਸਿਸਭਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੂ ਨ || ੮ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੮: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਅਨਗ ਯ ਉਤ੍ਸਸ੍ਤਾਹਸਦ੍ਿਂਦ੍ ਵਯਸਕਤਿੰਨੁ
ਸ਼੍ਮਨਗਸਲ਼ਸ੍ਤੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਿੇऽਮੁ ਿਂ ਭਾਵਿਂ ਭਜ੍ਿਂ ੇ ਸ੍ਤੁਰਮੁ ਖ ਸ੍ਤੁਜ੍ਨਾ ਰਾਸਿ ਿਂ ੇ ਤ੍ਸੜੁ ੀਿਿਂ
ਭਾਸ੍ਤਿਂ ੇ ਭਾਸ੍ਤੁਰੈਸ੍ਤਤੇ ਸ੍ਤਹਚਰਚਸਲ ੈ ਸ਼੍ਚਾਮਰੈ ਸ਼੍ਚਾਰੁਵੇਸ਼੍ਾਿਃ |
ਵੈਕੁਿਂਠੇ ਕਿਂਠਲਗਿ ਸਸ੍ਤਥਰਸ਼੍ੁ ਸਚ ਸਵਲਸ੍ਤ ਕਾਂਸ

ਾਰੁਣਯਲੀਲਾ

ਲਾਵਣਯਾ ਪੂ ਰਣਕਾਂ ਾ ਕੁਚਭਰਸ੍ਤੁਲਭਾ ਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ ਸ੍ਤੰਮਦ੍ ਸ੍ਤਾਂਦ੍ਰ ਾਿਃ || ੯ ||
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[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੯: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਮਸਹਲ਼ੇ ਿਸਰਿਂਦ੍ ਸ੍ਤੌਕਰਯਵੰਨੁ
ਕਿਂਡੁਕੋੱਲ਼ਲੁ ਸ੍ਤਹਾਿ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ]

ਆਨਿਂਦ੍ਾ ਨ੍ਮਿਂਦ੍ਮਿਂਦ੍ਾ ਦ੍ਦ੍ਸ ਸਹ ਮਰੁ ਿਃ ਕੁਿਂਦ੍ ਮਿਂਦ੍ਾਰ ਨਿਂਦ੍ਯਾ

ਵਰਤਯਾਮਦ੍ਾਨ ਦ੍ਿਾਨਾ ਮ੍ੜੁ ਦ੍ਪਦ੍ਮੁ ਸਦ੍ ਦ੍ਗੀ ਕੈਿਃ ਸ੍ਤੁਿਂਦ੍ਰੀਣਾਮ |
ਵੜੁ ਿਂਦ੍ੈ ਰਾਵਿਂਦ੍ਯਮੁ ਕਤੇਂ ਦ੍ਵ ਸਹ ਮਗੁਮਦ੍ ਨਾਹੀਂਦ੍ਰ ਦ੍ੇਵੇਂਦ੍ਰਸ੍ਤੇਵਯੇ

ਮੌਕੁਿਂਦ੍ੇ ਮਿਂਦ੍ਰੇऽਸ੍ਸਮਨ ਨਸਵਰ ਮੁ ਦ੍ਿਨ ਮਸਦ੍ਨਾਂ ਦ੍ੇਵਦ੍ੇਵ || ੧੦
||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੧੦: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਮੋੱਕਲ਼ੁ ਮੋੱ ੁ ਸ੍ਤਾਮਾਨਯ ਸ੍ਤਿਂ ਸ਼੍ਸਦ੍ਿਂਦ੍
ਸ੍ਤਿਂ ਸ਼੍ਵੰਨੁ ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਉੱ ਪਤਾ ਯੁ ਕ ਟਸ ਵ ਟ ਪਰਕਟਕਟਕਟ ਿਵਾਨਸ੍ਤਿਂਘੋੱਟ ਨੋਦ੍ਯਸਦ੍ਵ ਦ੍

ਿੁ ਦ੍ਵਯ ਊਢ੍ਸ੍ਫੁਸਲਿਂਗ ਪਰਕਰ ਸਵਸਕਰਣ ਕਵ ਾਸਿ ੇ ਬਾਸਿ ਾਂਗਾਨ |
ਉਦ੍ਗਾਢ੍ਿਂ ਪਾ ਯਮਾਨਾ ਮਸਸ੍ਤ

ਇ ਿਃ ਸਕਿਂਕਰੈ ਿਃ ਪਿਂਸਕਲੇ ੇ
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ਪਿਂਸਕਤਰਗਰਾਵਣਾਂ ਗਸਰਮਣਾ ਗਲਪਿਸ ਸਹਭਵ ੱੋੱਦ੍ਵੇਸਸ਼੍ਣ ਸਵਦ੍ਵ ਦ੍ਾਦ੍ਯ ||
੧੧ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੧੧: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਓੱਬਰ ਸ਼੍ ੁਗਲ਼ ਮੇਲੇ ਗੇਲੁਵੰਨੁ
ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਅਸ੍ਸਮੰਨ ਸ੍ਮਦ੍ੁਰ ੂਣਾਂ ਹਸਰਚਰਣ ਸਚਰਿਯਾਨ ਸ੍ਤਨ੍ਮਿਂਗਲਾਨਾਂ

ਿੁ ੍ਮਾਕਿਂ ਪਾਰਸ਼੍ਵ ਭੂਸਮਿਂ ਧ੍ੜੁ ਰਣਰਸਣਕ ਸ੍ਤਵਸਰਗਸ੍ਤੇਵਯਾਂ ਪਰਪੰਨਿਃ |
ਿਸ੍ਤੂਦ੍ਾਸ੍ਤਤੇਸ੍ਤ ਆਸ੍ਤਤੇ ਅਸਿਭਵਮ ਸ੍ਤੁਲਭ ਕਲੇਸ਼੍ ਸਨੜਮਕਮਸ੍ਤਤ
ਪਰਾਿਾਨਿਂਦ੍ਿਂ ਕਿਿਂਸਚ ੱੰਨਵਸ੍ਤਸ ਸ੍ਤ
||

ਿਂ ਪਿਂਚ ਕਸ਼੍ਟੇऽਸ ਕਸ਼੍ਟੇ || ੧੨

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੧੨: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾਵੁ ਸ੍ਤਮਾਸਰ ਨਵੰਨੁ ੇ ਗੇਦ੍ੁਹਾਕੁੋੱ ਦ੍ੇ

ਮੋੱ ੁ ਭਸਕਤ ਿੰਨੁ ਦ੍ੇਵਰ ਕਡੇ ਗੇ ਹਦ੍ਗਸਲ਼ਸ੍ਤਲੁ ਸ੍ਤਹਾਿ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ]
ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਸਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਮਾਨ ਰੂਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਰਦ੍ਖਰਨਖਰ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁੰ ਣ ਸਵਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਸਭ
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ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਨ

ਆਮਗਿਾ ਨਿਂਿਕੂਪੇ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁ ਰਮੁ ਖ ਮੁ ਖਰੈਿਃ ਪਕ੍ਸ਼ਸਸ਼੍ਸਭ ਸਰਵ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਾਂਗਾਨ |
ਪੂ ਿਾ ਸ੍ੜੁ ਙ੍ਮੂ ਰ ਸਵਸ਼੍ਠਾ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਸਮਕੁਲ ਕਸਲਲੇ
ਕ੍ਸ਼ਸਸ਼੍ਪਤਸ਼੍ਕਤਯਾ

ਤ੍ਸਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣ

ਦ੍ਯਸ੍ਤਤਰ ਵਰ ਾ ਾਸੜਿ ਾਂਸ੍ਤਤਵ ੱੋੱਸਦ੍ਵ ਸ਼੍ ਉਪਸਜ੍ਹ ੇ ਵਜ੍ਰਕਲ੍ਪਾ ਜ੍ਲੂਕਾਿਃ
|| ੧੩ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੧੩: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਬਡ ਨ ਮੋੱ ੁ ਸ੍ਤਮਾਸਰ ਨਵੰਨੁ
ੇ ਗੇਦ੍ੁਹਾਕੁੋੱ ਦ੍ੇ ਮੋੱ ੁ ਸ਼੍ ੁਗਲ਼ੰ ਨੁ ਨਾਸ਼੍ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਮਾ ਰ੍ਮੇ ਮਾ ਸਰਸ਼੍ਵਨ ਸਪ ਰ ੁ ਲਗੁਰ ਭਰ ਾ ਸਰਸ਼੍ਟਾਪਤ ਬਿਂਿ

ਸ੍ਤਵਾਸਮਨ ਸ੍ਤਰਵ ਾਂ ਰਾਤ੍ਸਮਨ ਨਜ੍ਰਜ੍ਰਸਿ ਰ ਜ੍ਨ੍ਮ ਮ੍ੜੁ ਯਾਮ
ਅਿਾਨਾਮ |

ਗਸਵਿਂਦ੍ੇ ਦ੍ੇਸਹ ਭਸਕਤਿਂ ਭਵਸ ਚ ਭਗਵੰਨ ਊਸਰਜ ਾਂ ਸਨਸਰਿਸਮੋੱ ਾਂ

ਸਨਰਵ ਯਾਜ੍ਾਂ ਸਨਸ਼੍ਚਲਾਂ ਸ੍ਤਦ੍ੁਣਗਣ ਬ੍ੜੁ ਹ ੀਂ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵ ੀਮ ਆਸ਼੍ੁ ਦ੍ੇਵ
|| ੧੪ |
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[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੧੪: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਸਹਸਰਿਸਰਗੇ ਗੌਰਵ ਮੋੱ ੁ ਸਵਿੇਿ ੇ

ਬੇਲ਼ੇਸ੍ਤਲੁ ਮੋੱ ੁ ਸ੍ਤਮਾਜ੍ਦ੍ੋੱਸਲਨ ਜ੍ਨਰੋੱਸਲ ਗੌਰਵਵੰਨੁ ਗਸਲ਼ਸ੍ਤਲੁ
ਸ੍ਤਹਾਿ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ]

ਸਵਸ਼੍ਣ ਰ ਯੁੋੱ ਮ ਵ ਾਦ੍ ਅਸਖਲਗੁਣਗਣੈ ਸ੍ਤਤ ਰ ਭਸਕਤਿਂ ਗਸਰਸ਼੍ਠਾਮ

ਆਸਸ਼੍ਲਸ਼੍ਟੇ ਸ਼੍ਰੀਿਰਾਭਯਾਮ ਅਮੁ ਮਿ ਪਸਰਵਾਰਾਤ੍ਸਮਨਾ ਸ੍ਤੇਵਕੇਸ਼੍ੁ |
ਿਿਃ ਸ੍ਤਿਂਿੋੱ ੇ ਸਵਸਰਿਂਚੇ ਸ਼੍ਵਸ੍ਤਨਸਵਹਗਪਾ ਨਿਂ ਰੁਦ੍ਰੇਂਦ੍ਰਪੂ ਰਵੇ

ਸ਼੍ਵਾਿਯਾਿਿਂ ਸ੍ਤਤਾਰ ਮਯਿਂ ਸ੍ਫੁਟਮਵਸ ਸ੍ਤਦ੍ਾ ਵਾਿੁ ਰਸ੍ਮਦ੍
ਗੁਰੁਸ੍ਤਤਮ || ੧੫ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੧੫: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਦ੍ੇਵਰ ਅਸਰਵੁ ਮੋੱ ੁ ਮਹੋੱ ਰ ੇ ਿੰਨੁ
ਅਸਭਵੜੁ ੋੱਸਿਪਸਡਸ੍ਤਲੁ ਸ੍ਤਹਾਿ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ੋੱ ਵ ਜ੍ਞਾਨ ਮੁ ਸਕਤਭਾਜ੍ਿਃ ਸ੍ਤੁਖਿਸਸ੍ਤ ਸਹ ਗੁਰ ਿਗਯ ਾ
ਾਰ ਮਯਾਦ੍

ਆਿਤ੍ਸਸ੍ਤੇ ਸਮਸ਼੍ਰਬੁੋੱਿੀਂ ਸਸ੍ਤਤਰਸਦ੍ਵਸਨਰਿਭੂ ਗਚਰਾ ੱੰਸਨ ਯਬੋੱਿਾਨ
|
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ਾਸਮਸ੍ਤਰਾਂ ਿਾਸਦ੍ਕਾਖਯੇ ਮਸਸ੍ਤ ਸ੍ਤੁਬਹੁਲਿਂ ਦ੍ੁਿਃਖ ਿਸ੍ਤਯਨਯ

ਿਾਜ੍ਞਾਨ

ਸਵਸ਼੍ਣ ਰਾਜ੍ਞਾ ਸਭਸਰੋੱਿਿਂ ਸ਼੍ੁਸ ਸ਼੍ ਸਮਸ ਹਾਸ੍ਤਾਸਦ੍ਚਾऽ ਕਰਣਿਾਮਿਃ ||
੧੬ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੧੬: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਮਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਵੰਨੁ ਪਡੇ ਦ੍ੁਕੋੱਲ਼ਲੁ ਸ੍ਤਹਾਿ
ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਹਨੂਮਾਨ
ਵਿਂਦ੍ੇऽਹਿਂ ਿਂ ਹਨੂਮਾਨ ਇਸ ਮਸਹ ਮਹਾ ਪੌਰ ੁਸ਼੍ ਬਾਹੁਸ਼੍ਾਲੀ

ਖਯਾ ਸ੍ਤਤऽੇ ਗਰਯऽਵ ਾਰਿਃ ਸ੍ਤਸਹ ਇਹ ਬਹੁ ਬਰਹ੍ਮ ਚਰਯਾਸਦ੍
ਿਰ੍ਮੈਿਃ |

ਸ੍ਤਸ੍ਤਿੇਹਾਨਾਂ ਸ੍ਤਹਸ੍ਤਵਾਨ ਅਹਰਹਰਸਹ ਿਂ ਸਨਰਿਹਨ ਦ੍ੇਹਭਾਜ੍ਾਮ

ਅਿਂਹ ਮਹਾਪਹਿਿਃ ਸ੍੍ੜੁ ਹਿਸ ਮਹ ੀਂ ਭਸਕਤਮਦ੍ਯਾਸਪ ਰਾਮੇ ||
੧੭ ||
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[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੧੭: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਅਸ੍ਤਾਿਯਵਾਦ੍ ਕਾਰਯਗਲ਼ੰ ਨੁ
ਸਨਰਵ ਸਹਸ੍ਤਲੁ ਸ੍ਤਹਾਿ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਪਰਾਕ ਪਿਂਚਾ ਸ਼੍ਤ੍ਸਸ੍ਤਹਸ੍ਤਰੈ ਰਵ ਯਵਸਹ ਮਸਮ ਿਂ ਿਜ੍ਨੈਿਃ ਪਰਵ ਿਂ ਵ ਿਂ

ਿਾਵ ਸ੍ਤਿਂਜ੍ੀਵਨਾ ਦ੍ਯੌਸ਼੍ਿ ਸਨਸਿ ਮਸਿਕ ਪਰਾਣ ਲਿਂਕਾਮਨੈਸ਼੍ੀਿਃ |
ਅਦ੍ਰ ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀ ਦ੍ੁਤ੍ਸਪ ਿਂ ਿਂ

ਉ ਸਗਸਰਮੁ

ਪਾਟਿਿਂ ਿਂ ਗ੍ੜੁ ਹੀ ਵ ਾ

ਿਾਂ ਿਂ ਖੇ ਰਾਘਵਾਂਘਰੌ ਪਰਣ ਮਸਪ ਦ੍ੈ ਕਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣੇ ਵ ਾਂ ਸਹ ਲਕਿਃ ||
੧੮ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੧੮: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਅਨੇਕ ਭੀਸ ਗਸਲ਼ਸ੍ਤੁਵ ਰਗਗਸਲ਼ਗੇ
ਸਵਰੁੋੱਿਵਾਸਗ ਪਰਸ ਸਵਸ਼੍ਵਾਸਗ ਕਾਰਯਸਨਰਵ ਸਹਸ੍ਤੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਕ੍ਸ਼ਸਸ਼੍ਪਤਿਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ਸਸ੍ਤਲੀਲਿਂ ਸ਼੍ ਮ ੁ ਲਮ ੇ ਿਜ੍ਨਾਨਾਂ ਸ੍ਤੌੱਚ
ਸ੍ਤਤਾਵਸਦ੍ਵ ਸ੍ਤਤਾਰਵਾਂਸ਼੍ਚਾ ਪਯੁਪਲਲਵ ਇਵ ਵਯਗਰਬੁੋੱਿਯਾ
ਵ ਿਾऽ ਿਃ |

ਸ੍ਤਵਸ੍ਤਸ੍ਤ
ਵ ਥਾ ਨਸਸ੍ਤਥ ਾਸ ਸ੍ਤ ਸਿਰਸ਼੍ਕਲਸਸ਼੍ਲਾ ਜ੍ਾਲ ਸ੍ਤਿਂਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਨਸ਼੍ਟ
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ੱੋੱਛੇਦ੍ਾਂਕਿਃ ਪਰਾਸਗਵਾਭੂ ਕਸਪਵਰਵਪੁ ਸ਼੍ ਸ੍ਤਤੇਨਮਿਃ ਕੌਸ਼੍ਲਾਿ ||
੧੯ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੧੯: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ

ਵ ਗਲ਼ ਮੇਲੇ ਓੱਬਰ ਸਨਲੁਵੁ

ਸ੍ਤਾਸਿਸ੍ਤਲੁ, ਨਸ਼੍ਟਗਲ਼ੰ ਨੁ ਮੋੱ ੁ ਮਨੋੱਸਸ੍ਤਨ ਅਸ੍ਤਮਰਥ ੇ ਿੰਨੁ
ਸਨਰਵ ਸਹਸ੍ਤਲੁ ਸ੍ਤਹਾਿ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟਵਾ ਦ੍ੁਸ਼੍ਟਾਸਿ ਪਰਿਃ ਸ੍ਫੁਸਟ ਕਨਕਸ੍ਤ ਦ੍ਵ ਰ੍ਮ ਘ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟਾਸਸ੍ਤਥਕੂਟਿਂ
ਸਨ੍ਸਪਸ਼੍ਟਿਂ ਹਾਟਕਾਸਦ੍ਰ ਪਰਕਟ ਟ ਟਾ ਕਾਸ ਸ਼੍ਿਂਕ ਜ੍ਨੋऽਭੂ |
ਿੇਨਾਜ੍ੌ ਰਾਵਣਾਸਰ ਸਪਰਿਨਟਨਪਟੁ ਰ੍ਮੁ ਸਸ਼੍ਟਸਰਸ਼੍ਟਿਂ ਪਰਦ੍ੇਸ਼੍ਟਿਂ

ਸਕਿਂ ਨੇਸ਼੍ਟੇ ਮੇਸ੍ਤ ੇ ऽਸ਼੍ਟਾ ਪਦ੍ਕਟਕ ਸਟ ਕ ਸਟਭਾ ਮ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟਕਾਸ਼੍ਠਿਃ || ੨੦
||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੨੦: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਓੱਬਰ ਸ਼੍ ੁਗਲ਼ ਮੇਲੇ ਗੇਲੁਵੰਨੁ
ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
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ਦ੍ੇਵਯਾ ਦ੍ੇਸ਼੍ਪਰਣੀਸ ਦ੍ੁਸਹਣ ਹਰਵਰਾ ਵਿਯਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਸਵਘਾ ਾਦ੍
ਿਾਸ੍ਤੇਵ ਦ੍ਯੋੱਦ੍ਿਾਰਿਰਿਃ ਸ੍ਤਹਭੁਜ੍ਮਕਰ ਦ੍ਰ ਾਮਨਾਮਾ ਮੁ ਕੁਿਂਦ੍ਿਃ |

ਦ੍ੁ੍ਪਰਾਪੇ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਠਯੇ ਕਰ ਲਮ ੁ ਲਿਂ ਮੂ ਸਰਧਿ ਸਵਨਯਸ੍ਤਯ ਿਨਯਿਂ

ਨਵ ਨ ਭੂਿਿਃ ਪਰਭੂ ਪਰਣਿ ਸਵਕਸਸ੍ਤ ਾ ਬਜੇਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣ ਸ੍ਤਤਵੇਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮਾਣਿਃ ||

੨੧ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੨੧: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਓੱਬਰ ਆਸ੍ਤੇਗਲ਼ੰ ਨੁ ਪੂ ਰੈਸ੍ਤੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਭੀਮਸ੍ਤੇਨ
ਜ੍ਘਿੇ ਸਨਘਿੇਨ ਸਵਘਿ ਬਹੁਲ ਬਲਬਕ ਿਵਿਂਸ੍ਤਨਾਦ੍ਯੇਨ ਸ਼੍ਚਸਦ੍ਵ
ਪਰਾਨੁਕ੍ਰਸ਼੍ਪਾਸ਼੍ੈ ਰਸ੍ਤੁਸਵਧ੍ੜੁ ਸ ਸ੍ਤੁਖਸ੍ਤਯੈਕ ਚਕ੍ਰਾਜ੍ਨਾਨਾਮ|

ਸ੍ਮੈ ੇ ਦ੍ੇਵ ਕੁਰ੍ਮਿਃ ਕੁਰ ੁਕੁਲਪ ਿੇ ਕਰ੍ਮਣਾ ਚ ਪਰਣਾਮਾਨ

ਸਕਰ੍ਮੀਰਿਂ ਦ੍ੁਰ੍ਮ ੀਨਾਂ ਪਰਿਮਮਿ ਚ ਿ ਨਰ੍ਮਣਾ ਸਨਰ੍ਮਮਾਿ ||
੨੨ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੨੨: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਓੱਬਰ ਪਰਗਸ ਿੋੱਸਲ
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ਅਡੇ ਡੇ ਗਲ਼ੰ ਨੁ ਸਨਰਵ ਸਹਸ੍ਤਲੁ ਸ੍ਤਹਾਿ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਸਨਰ੍ਮ੍ੜੁ ਦ੍ਿੰਨ ਅ ਯਿ ਿਿਂ ਸਵਜ੍ਰਵਰਜ੍ਰਾ ਸ੍ਤਿਂਿਕਾਿਾਸਸ੍ਤਥ ਸ੍ਤਿਂਿੀ

ਨਯੁੋੱਿੇ ਵ ਿਂ ਸ੍ਤਵਿਵਰੇ ਵਾ ਪਸ਼੍ੁ ਸਮਵ ਦ੍ਮਿਨ ਸਵਸ਼੍ੁਪਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਦ੍ ਸਵਡੀਸ਼੍ਮ
|

ਿਾਵ ਪਰ ਯਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਭੂ ਿਂ ਸਨਸਖਲ ਮਖਭੁਜ੍ਿਂ ਰ੍ਪਿਾ ਮਾਸਸ੍ਤਿਾਸ੍ਤੌ
ਾਵ ਯਾ ऽऽਿਸਜ੍ ਤ੍ਸੜੁ ਪਤਯਾ ਸਕਮੁ ਵਦ੍ ਭਗਵਨ ਰਾਜ੍ਸ੍ਤੂ

ਿਾਸ਼੍ਵਮੇਿੇ || ੨੩ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੨੩: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਸ਼੍ ੁਗਲ਼ ਮੇਲੇ
ਸਵਜ੍ਿਵੰਨੁਿਂਟ ਮ
ੁ ਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਕਸ਼੍ੇਵਲਾ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਣਾੋੱਟਹਾਸ੍ਤਿਂ ਵਰਣਮਸਰ ਹੰਨ ਉਦ੍ਗਦ੍ ੱੋੱਦ੍ਾਮਬਾਹ

ਰ੍ਬਹਵ ਕ ਸ਼੍ੌਸਹਣਯਨੀਕ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਪਣ ਸ੍ਤੁਸਨਪੁ ਣਿਂ ਿਸ੍ਤਯ ਸ੍ਤਰਵ ੋੱ ਮਸ੍ਤਯ |
ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੂਸ਼੍ਾਰਥਿਂ ਚਕਰਥ ਸ੍ਤਵਿਮਿਮਿਸ੍ਤਿਂ ਵਕੁਮ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ-

ਸ਼੍ਰੀਮੰਨਾਮਨ ਸ੍ਤਮਰਥ ਸ੍ਤਤਮ
ਵ ਸਪ ਸਹ ਿੁ ਵਿਿਃ ਪਾਦ੍ਪਦ੍ਮਿਂ ਪਰਪਦ੍ਯੇ ||
੨੪ ||
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[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੨੪: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਮੇਲਸਿਕਾਸਰਗਸਲ਼ਗੇ ਸਨਸ਼੍ਠੇਿੰਨੁ
ਪਰਸ ਫਲ ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਦ੍ੁਹਯਿਂ ੀਂ ਹ੍ੜੁ ੋੱਦ੍ੁਹਿਂ ਮਾਂ ਦ੍ੁ ਮਸਨਲਬਲਾ ੱੋੱਦ੍ਰਾਵਿਿਂ ੀਮ ਸਵਦ੍ਯਾ
ਸਨਦ੍ਰ ਾਂ ਸਵਦ੍ਰ ਾਵਯ ਸ੍ਤਦ੍ਯ ਰਚਨਪਟੁਮਿਾऽ ਪਾਦ੍ਯ ਸਵਦ੍ਯਾਸ੍ਤਮੁ ਦ੍ਰ
|

ਵਾਗਿੇਵੀ ਸ੍ਤਾਸ੍ਤੁਸਵਦ੍ਯਾ ਦ੍ਰ ਸਵਣਦ੍ ਸਵਸਦ੍ ਾ ਦ੍ਰ ੌਪਦ੍ੀ ਰੁਦ੍ਰਪ ਿਯਾ

ਦ੍ਯੁਸਦ੍ਰ ਕਤਾ ਦ੍ਰ ਾਗਭਦ੍ਰ ਾ ਦ੍ਰ ਹਿ ੁ ਦ੍ਸਿ ਾ ਪੂ ਰਵ ਭੀਮਾऽਜ੍ਞ ਿਾ ੇ ||
੨੫ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੨੫: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਭਾਸ਼੍ਣਦ੍ੋੱਸਲ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟ ੇ ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ
ਮੋੱ ੁ ਅਜ੍ਞਾਨਵੰਨੁ ਨਾਸ਼੍ਪਸਡਸ੍ਤੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਿਾਭਯਾਂ ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੂਸ਼੍ੁ ਰਾਸ੍ਤੀਿਃ ਕੁਰ ੁਕੁਲ ਜ੍ਨਨੇ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਰ ਸਵਪਰ ਸਦ੍ ਾਭਯਾਂ
ਬਰਹ੍ਮਭਯਾਂ ਬ੍ੜੁ ਿਂਸਹ ਾਭਯਾਂ ਸਚਸ ਸ੍ਤੁਖ ਵਪੁਸ਼੍ਾ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਸ਼੍ਣਨਾਮਾ
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ਸ੍ਪਦ੍ਾਭਯਾਮ |

ਸਨਰ੍ਭੇਦ੍ਾਭਯਾਂ ਸਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾੋੱਸਦ੍ਵ ਵਚਨ ਸਵਸ਼੍ਿਾਭਯਾ ਮੁ ਭਾਭਯਾਮ
ਅਮੂ ਭਯਾਂ

ੁ ਭਯਿਂ ਚ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੇਮਦ੍ੇਭਯਿਃ ਸ੍ਤਰਸਸ੍ਤਜ੍ ਸਵਲਸ੍ਤ ੱੋੱਲਚਨੇਭਯ ਨਮऽਸ੍ਤੁ

|| ੨੬ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੨੬: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਗੁਰੁ ਭਸਕਤ ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਗੋੱਚਨ ਸ੍ਤੌਗਿਂਸਿਕਾਰਥਿਂ ਪਸਿਸ੍ਤ ਹਨੁਮ ਿਃ ਪੁ ੋੱਛ ਮੋੱਛਸ੍ਤਯ ਭੀਮਿਃ
ਪਰੋੱਿਰੁਿਂ ਨਾਸ਼੍ਕਤ੍ਸਸ੍ਤ ਵ ਮੁ ਮੁ ਰ ੁ ਵਪੁਸ਼੍ਾ ਭੀਸ਼੍ਿਾ ਮਾਸ੍ਤਚੇਸ |

ਪੂ ਰਣਜ੍ਞਾਨੌ ਜ੍ਸ੍ਤਸ੍ਤਤੇ ਗੁਰੁ ਮ ਵਪੁਸ਼੍ਿਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ
ਕ੍ਰੀਡਾਮਾ ਰ ਿਂ ਦ੍ੇ
||

ਪਰਮਦ੍ਦ੍ ਸ੍ਤੁਸਿਿਾਂ ਮਹਕ ਦ੍ਵ ੇਸ਼੍ ਭਾਜ੍ਾਮ || ੨੭

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੨੭: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਓੱਬਰ ਕੇਲਸ੍ਤਗਲ਼ੋੱਸਲ ਿਸ਼੍ੋੱਸ੍ਤਨ
ੰ ੁ
ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
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ਬਹਵ ੀਿਃ ਕਟੀਰਟੀਕਿਃ ਕੁਸਟਲ ਕਟੁਮ ੀ ਨੁ ਕ ਟਾ ਟਪਕਪਾਨ

ਦ੍ਰ ਾਕ ਚ ਵ ਿਂ ਸ੍ਤ ਵ ਰ ਵ ਾ ੱੋੱਛਰਣਦ੍ ਗਦ੍ਿਾ ਪਿਿਾ ਮਾਸਸ੍ਤਿਾਰੀਨ |
ਉਨ੍ਮਿਯਾ ਿਯਸਮਿਯਾ ਵ ਵਚਨ ਵਚਨਾ ਨੁਤ੍ਸਪਿ ਸ੍ਤਥਾਂਸ੍ਤਤਿਾ
ऽਨਯਾਨ੍ਪਰਾਿੋੱਛਿਃ ਸ੍ਤਵਸਪਰਿਾਿੈ ਸਪਰਿ ਮ ਕੁਸ੍ਤੁਮਿਂ ਪਰਾਣ ਸ੍ਮੈ
ਨਮਸ੍ਤਤੇ || ੨੮ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੨੮: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਸ੍ਤੁੋੱਲ਼ੁ ਮੋੱ ੁ ਵਿਂਚਨੇਿ ਸਵਰੁੋੱਿ
ਰਕ੍ਸ਼ਸਸ਼੍ਸ੍ਤੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਮਿਵਾ
ਦ੍ੇਹਾ ਦ੍ੁ ਕਰ ਾਸਮ ਾਨਾਮ ਅਸਿਪਸ ਰਸ੍ਤ ਾਮ ਅਕ੍ਰਮਾਦ੍ ਵਕ੍ਰਬੁੋੱਸਿਿਃ
ਕੁੋੱਿਿਃ ਕ੍ਰਿੈਕ ਵਸ਼੍ਯਿਃ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਸਮਸਰਵ ਮਸਣਮਾਨ ਦ੍ੁਸ਼੍ਕੜੁ ੀ ਸਨਸਸ਼੍ਕਰ
ਿਾਰਥਮ |

ਚਕ੍ਰੇ ਭੂਚਕ੍ਰ ਮੇ ਯ ਕ੍ਰਕਚਸਮਵਸ੍ਤ ਾਂ ਚੇ ਸ੍ਤਿਃ ਕਸ਼੍ਟ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤਤਰਿਂ
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ਦ੍ੁਸ੍ਤਤਰਕਿਂ ਚਕ੍ਰਪਾਣੇ ੜ ਗੁਣਗਣ ਸਵਰਹਿਂ ਜ੍ੀਵ ਾਂ ਚਾਸਿਕ੍ਸ਼ੜੁ ਯ ||
੨੯ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੨੯: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾਵੁ ਸਨੰ ਮੰਨੁ ਸ੍ਤਮਾਜ੍ੋੱਕੇ ਹੇੋੱਚੁ

ਜ੍ਨਸਪਰਿਗਸਲ਼ਸ੍ਤੁੋੱ ਦ੍ੇ ਮੋੱ ੁ ਬੇਲੇਬਾਲ਼ੁ ਵਿਂ ੇ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ੋੱਦ੍ੁ੍ਪ ਰੇਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਨੁਸ੍ਤਾਰਾ ਕ ਸ ਪਿਕੁਨਰੈ ਰਾਦ੍ੜੁ ऽਨਯੈ

ਸਰਵ ਸ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟ

ਬਰਹ੍ਮਾऽਹਿਂ ਸਨਰੁਣऽਹਿਂ ਸਵ ਿ ਸਮਦ੍ਸਮਸ ਹਯੇਸ਼੍ ਪਾਸ਼੍ਿਂਡ ਵਾਦ੍ਿਃ |
ਦ੍ਯੁਕਤਯਾ ਭਾਸ੍ਤਜ੍ਾਲ ਪਰਸ੍ਤਰਸਵਸ਼੍ ਰੂ ੱੋੱਦ੍ਾਹਦ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਪਰਮਾਣ

ਜ੍ਵਾਲਾ ਮਾਲਾਿਰऽਸਗਿਿਃ ਪਵਨ ਸਵਜ੍ਿ ੇ ੇ ऽਵ ਾਰ ਸ੍ਤਤੜੁ ੀਿਿਃ
|| ੩੦ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੩੦: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾਵੁ ਚਰਚੇਗਲ਼ੋੱਸਲ ਿਸ਼੍ੋੱਸ੍ਤੰਨੁ ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਆਕ੍ਰਸ਼੍ਿਂ ਸਨੜਾਸ਼੍ਾ ਭਿਭਰਸਵ ਵਸ਼੍ਸ੍ਤਵਾਸ਼੍ਿਾ ੍ਸਛੰਨਦ੍ਰ੍ਪਾ
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ਵਾਸ਼੍ਿਂ ਦ੍ੇਸ਼੍ਨਾਸ਼੍ ਸਸ੍ਤਤਵਸ ਬ ਕੁਸਿਿਾਂ ਨਾਸ਼੍ਮਾਸ਼੍ਾ ਦ੍ਸ਼੍ਾऽਸ਼੍ੁ |

ਿਾਵਿਂ ऽਸ਼੍ਲੀਲਸ਼੍ੀਲਾ ਸਵ ਿ ਸ਼੍ਪਿ ਸ਼੍ਾਪਾਸਸ਼੍ਵਾਿਃ ਸ਼੍ਾਂ ਸ਼੍ੌਰਯਾ

ਸ੍ਤਤਵਦ੍ਵਯਾਖਯਾ ਸਸ੍ਤਿਂਹਨਾਦ੍ੇ ਸ੍ਤਪਸਦ੍ ਦ੍ਦ੍ੜੁ ਸਸ਼੍ਰੇ ਮਾਸਿਗ ਮਾਿਵਸ੍ਤਤੇ ||
੩੧ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੩੧: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਓੱਬਰ ਸ਼੍ ੁਗਲ਼ੰ ਨੁ ਸ੍ਤਸਲਸ੍ਤੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਸ ਰ ਸ਼੍ਵਪਯੇ ਵਾਵ ਾਰੇ ਸ਼੍ਵਸਰਸਭਰਪਘ੍ੜੁ ਣਿਂ ਸਹਿਂਸਸ੍ਤ ਸਨਸਰਵ ਕਾਰਿਃ

ਸ੍ਤਰਵ ਜ੍ਞਿਃ ਸ੍ਤਰਵ ਸ਼੍ਸਕਤਿਃ ਸ੍ਤਕਲ ਗੁਣਗਣਾ ਪੂ ਰਣਰ ੂਪ ਪਰਗਲ੍ਭਿਃ |
ਸ੍ਤਵੋੱਛਿਃ ਸ੍ਤਵੋੱਛਿਂਦ੍ ਮ੍ੜੁ ਯੁਿਃ ਸ੍ਤੁਖਿਸਸ੍ਤ ਸ੍ਤੁਜ੍ਨਿਂ ਦ੍ੇਵ ਸਕਿਂ ਸਚ ਰ ਮ ਰ

ਰ ਾ ਾ ਿਸ੍ਤਯ ਸ ਰ ਿਾਮਾ ਜ੍ਗਦ੍ੁ ਵਸ਼੍ਗਿਂ ਸਕਿਂਕਰਾਿਃ ਸ਼੍ਿਂਕਰਾਦ੍ਯਾਿਃ ||

੩੨ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੩੨: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਅਕਾਸਲਕ ਮਰਣਵੰਨੁ ਡੇ ਿੁ ੋੱ ਦ੍ੇ
ਮੋੱ ੁ ਖਯਾਸ ਿੰ ਨੁ ਸ੍ਤਾਸਿਸ੍ਤਲੁ ਸ੍ਤਹਾਿ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
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ਉਦ੍ਯਨ ਮਿਂਦ੍ਸ੍ਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮ੍ੜੁ ਦ੍ੁਮਿੁਮਿੁਰਾ ਲਾਪਪੀ ਿੂ ਸ਼੍ਿਾਰਾਪ
ਊਰਾ ਸ੍ਤੇਕਪਸ਼੍ਾਂ ਾ ਸ੍ਤੁਖਸ੍ਤੁਜ੍ਨਮਨੋਲਚਨਾ ਪੀਿਮਾਨਮ|

ਸ੍ਤਿਂਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯੇ ਸ੍ਤੁਿਂਦ੍ਰਿਂਸ੍ਤਿਂ ਦ੍ੁਹਸਦ੍ਹ ਮਹਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ਮ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਵਕਤਰੇਂਦ੍ੁਸਬਿਂਬਿਂ ਦ੍ੁਸਰ ਨੁਦ੍ੁਸਦ੍ ਿਂ ਸਨ ਯਦ੍ਾਹਿਂ ਕਦ੍ਾਨੁ || ੩੩
||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੩੩: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਪਰਬਲ ਮੋੱ ੁ ਆਕਰ੍ਸ਼੍ਕ

ਵਯਸਕਤ ਵ ਵੰਨੁ ਅਸਭਵੜੁ ੋੱਸਿਪਸਡਸ੍ਤਲੁ ਸ੍ਤਹਾਿ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਪਰਾਚੀਨਾ ਚੀਰਣਪੁਣਯ ੱੋੱਚਿਚ ੁ ਰ ਰਾ ਚਾਰ ਸ਼੍ਚਾਰੁਸਚੋੱ ਾ

ਨ ਯੁੋੱਚਾਂ ਰਚਿਿਂ ੀਂ ਸ਼੍ੁਸ ਸਚ ਵਚਨਾਂ ਸ਼੍ਰਾਵ ਕਾਂਸ਼੍ਚਦ੍ਯ ਚੁਿਂਚੂਨ |

ਵਯਾਖਯਾ ਮੁ ਥਾ ਦ੍ੁਿਃਖਾਂ ਸਚਰਮੁ ਸਚ ਮਹਾਚਾਰਯ ਸਚਿਂ ਾਰ ਾਂਸ੍ਤਤੇ
ਸਚ ਰ ਾਂ ਸ੍ਤੋੱਛਾਸ੍ਤਤਰ ਕਰਤ ਸ਼੍ਚਰਣ ਪਸਰਚਰਾਂ ਛਰ ਾਵਿਾ ਸ੍ਮਾਂਸ਼੍ਚ ਸਕਿਂਸਚ ||
੩੪ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੩੪: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਓੱਬਰ ਆਸ਼੍ਿਗਲ਼ੰ ਨੁ ਪੂ ਰੈਸ੍ਤੁੋੱ ਦ੍ੇ

ਮੋੱ ੁ ਆਸ੍ਤੇਗਲ਼ੰ ਨੁ ਪਸਰਣਾਮਕਾਸਰਿਾਸਗ ਸ ਸਲ਼ਸ੍ਤੁਵ ਸ੍ਤਾਮਰਥਯ
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ਨੀਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਪੀਠੇ ਰ ਿਪਕਲੜੂ ਪਤੇ ਰੁਸਚਰ ਰੁਸਚਮਸਣ ਜ੍ਯਸ ਸ਼੍ਾ ਸ੍ਤੰਸਨਸ਼੍ੰਣਿਂ

ਬਰਹ੍ਮਾਣਿਂ ਭਾਸਵਨਿਂ ਵ ਾਂ ਜ੍ਵਲਸ ਸਨਜ੍ਪਦ੍ੇ ਵੈਸਦ੍ਕਾਦ੍ਯਾਸਹ ਸਵਦ੍ਯਾਿਃ
|

ਸ੍ਤੇਵਿਂ ੇ ਮੂ ਸਰਤਮ ਯਿਃ ਸ੍ਤੁਚਸਰ ਚਸਰ ਿਂ ਭਾਸ ਗਿਂਿਰਵ ਗੀ ਿਂ

ਪਰ ਯੇਕਿਂ ਦ੍ੇਵ ਸ੍ਤਿਂਸ੍ਤਤ੍ਸਸ੍ਤਵਸਪ ਵ ਭਗਵਨ ਨਸਰਤ ਦ੍ਯਵਿੂਸ਼੍ੁ ||
੩੫ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੩੫: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਹੇਸ੍ਤਰੁ ਮੋੱ ੁ ਖਯਾਸ ਿੰ ਨੁ ਸ੍ਤਾਸਿਸ੍ਤਲੁ
ਸ੍ਤਹਾਿ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਸ੍ਤਾਨੁ ਕ੍ਰਸ਼੍ੈਰਜ੍ਸ੍ਤਰਿਂ ਜ੍ਸਨ ਮ੍ੜੁ ਸ ਸਨਰਿਾ ਦ੍ਯੂਰ੍ਸਮ
ਮਾਲਾਸਵਲੇ ऽਸ੍ਸਮਨ

ਸ੍ਤਿਂਸ੍ਤਾਰਾ ਬਧੌਸਨਮਗਿਾਂ ਛਰਣ ਮਸ਼੍ਰਣਾ ਸਨੋੱਛ ਵੀਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ ਜ੍ਿਂ ੂ ਨ |
ਿੁ ੍ਮਾਸਭਿਃ ਪਰਾਸਰਥ ਿਃ ਸ੍ਤਞ ਜ੍ਲਸਨਸਿ ਸ਼੍ਿਨਿਃ ਸ੍ਤ ਯਵ ਯਾਂ
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ਮਹਰ੍ਸ਼੍ੇ

ਰਵ ਯਕਤਸਸ਼੍ਚ ਨ੍ਮਾ ਰ ਮੂ ਸਰਤਰ ਨਖਲੁ ਭਗਵ ਿਃ ਪਰਾਕ੍ਸ਼ੜੁ
|| ੩੬ ||

ਜ੍ਾ ੁ ਦ੍ੇਹਿਃ

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੩੬: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾਵੁ ਲੌਸਕਕ ਲਗੋੱ ੁ ਗਲ਼ੰ ਨੁ

ਸਬਸਡਸ੍ਤੁਵੁਦ੍ੁ ਮੋੱ ੁ ਉੱ ਮ ਮੋੱਕਲ਼ੰ ਨੁ ਪਡੇ ਿੁ ਵੁਦ੍ੋੱਕੇ ਸ੍ਤਹਾਿ
ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਅਸ੍ਤਤਵਯਸ੍ਤਤਿਂ ਸ੍ਤਮਸ੍ਤਤ ਸ਼੍ੁਸ ਗ ਮਿਮੈ ਰ ਿਪੂ ਗਿਂ ਿਿਾਂਿੈ

ਰਰਥਿਂ ਲਕਪ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਯੈ ਗੁਣਗਣ ਸਨਲਿਿਃ ਸ੍ਤੂ ਰ ਿਾ ਮਾਸ੍ਤ
ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਤ੍ਸਸ੍ਤਿਮ |

ਿऽਸ੍ਤੌ ਵਯਾਸ੍ਤਾਸਭਿਾਨ ਸ੍ਤਤਮਹ ਮਹਰਹਰ ਭਸਕਤ ਸ੍ਤਤ ਪਰਸ੍ਤਾਦ੍ਾ

ਸ੍ਤਦ੍ਯਸਵਦ੍ਯ ਪਲਬਧਯੈ ਗੁਰੁ ਮ ਮਗੁਰੁਿਂ ਦ੍ੇਵਦ੍ੇਵਿਂ ਨਮਾਸਮ ||
੩੭ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੩੭: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਨਸ਼੍ਟਗਸਲ਼ਿਂਦ੍ ਚੇ ਸਰਸਸ੍ਤਕੋੱਲ਼ਲੁ
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ਸ੍ਤਹਾਿ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਆਜ੍ਞਾਮਨ ਅਨਯੈਰਿਾਰਯਾਂ ਸਸ਼੍ਰਸਸ੍ਤ ਪਸਰਸ੍ਤਰ ਦ੍ਰ ੍ਸਮ ਕਟੀਰ
ਕਟੌ

ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਸ਼੍ਣਸ੍ਤਯਾ ਸਕਲਸ਼੍ਟਕਰ੍ਮਾ ਦ੍ਿਦ੍ਨੁ ਸ੍ਤਰਣਾ ਦ੍ਸਰਥ ਦ੍ੇਵਸ੍ਤਿਂਘੈਿਃ |

ਭੂਮਾਵਾਗ ਯ ਭੂਮੰਨ ਅਸ੍ਤੁਕਰ ਮਕਰ ਰਬਹ੍
ਰ ਮਸ੍ਤੂ ਰ ਸ੍ਤਯ ਭਾਸ਼੍ਯਿਂ

ਦ੍ੁਰ੍ਭਾਸ਼੍ਯਿਂ ਵਯਸ੍ਤਯਦ੍ਸ੍ਤਯ ਰ੍ਮਸਣਮ ਉਸਦ੍ ਿਂ ਵੇਦ੍ ਸ੍ਤਦ੍ਯੁਸਕਤ
ਸਭਸ੍ਤਤਵਮ || ੩੮ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੩੮: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾ ਹਣਵੰਨੁ ਗਸਲ਼ਸ੍ਤਲੁ ਸ੍ਤਹਾਿ
ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਭੂ ਵ ਾ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੇ ਰ ੇ ਸਵਸ਼੍ੁ ੋੱਿੇ ਸਦ੍ਵ ਜ੍ਗਣ ਸਨਲਿੇ ਰੂਪਯਪੀ ਠਾਸਭਿਾਨੇ

ਰ ਾਸਪ ਬਰਹ੍ਮਜ੍ਾਸ ਸਸ੍ਤਤਰਭੁਵਨਸਵਸ਼੍ਦ੍ੇ ਮਿਯ ਗੇਹਾਖਯਗੇਹੇ |

ਪਾਸਰ ਵਰ ਾਜ੍ਯਾਸਿਰਾਜ੍ਿਃ ਪੁ ਨਰਸਪ ਬਦ੍ਰੀਂ ਪਰਾਪਯ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਸ਼੍ਣਿਂ ਚਨ ਵ ਾ
ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਵ ਾ ਭਾਸ਼੍ਯਾਸਣ ਸ੍ਤਮਯਗ ਵਯ ਨੁ ਚ ਭਵਾਨ ਭਾਰ ਾਰਥ
ਪਰਕਾਸ਼੍ਮ || ੩੯ ||
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[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੩੯: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾਵੁ ਮੋੱਕਸਲ਼ਿਂਦ੍ ਲਾਭ ਪਡੇ ਿਲੁ
ਅਨਕੂਲ ਮਾਡੁੋੱ ਦ੍ੇ.]

ਵਿਂਦ੍ੇ ਿਂ ਵ ਾ ਸ੍ਤੁਪੂ ਰਣ ਪਰਮਸ ਮਨੁਸਦ੍ਨਾ ਸ੍ਤੇਸਵ ਿਂ ਦ੍ੇਵਵੜੁ ਿਂਦ੍ੈ

ਰਵ ਿਂਦ੍ੇ ਵਿਂਦ੍ਾਰੁਮੀਸ਼੍ੇ ਸਸ਼੍ਰਿ ਉ ਸਨਿ ਿਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥਮ |
ਵਿਂਦ੍ੇ ਮਿਂਦ੍ਾਸਕਨੀ ਸ੍ਤ ਸ੍ਤਸਰਦ੍ ਮਲਜ੍ਲਾ ਸ੍ਤੇਕਸ੍ਤਾਸਿਕਯ ਸ੍ਤਿਂਗਿਂ

ਵਿਂਦ੍ੇऽਹਿਂ ਦ੍ੇਵ ਭਕਤਯਾ ਭਵਭਿ ਦ੍ਹਨਿਂ ਸ੍ਤੋੱਜ੍ਨਾਨ ਮਦ੍ਿਿਂ ਮ || ੪੦
||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੪੦: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾਵੁ ਗਰਹਗਲ਼ ਕੇੋੱਟ ਪਸਰਣਾਮਗਲ਼ੰ ਨੁ
ਪਸਰਹਸਰਸ੍ਤੁੋੱ ਦ੍ੇ.]
ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ
ਸ੍ਤੁਬਹ੍
ਰ ਮਣਯਾਖਯ ਸ੍ਤੂਰੇਿਃ ਸ੍ਤੁ ਇਸ ਸ੍ਤੁਭ੍ੜੁ ਸ਼੍ਿਂ ਕੇਸ਼੍ਵਾ ਨਿਂਦ੍
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ੀਰਥ-

ਸ਼੍ਰੀਮ ਪਾਦ੍ਾਬਜਭਕਤਿਃ ਸ੍ਤੁਸ ਮਕ੍ਸ਼ੜੁ ਹਰੇਰ ਵਾਿੁ ਦ੍ੇਵਸ੍ਤਯ ਚਾਸ੍ਤਯ
|

ਤ੍ਸਪਾਦ੍ਾਰ ਚਾਦ੍ਰੇਣ ਗਰਸਿ ਪਦ੍ਲ ਸ੍ਤਨ੍ਮਾਲਿਾ ਵ ੇ ਿਾ ਿੇ

ਸ੍ਤਿਂਰਾਿਯਾ ਮੂ ਨਮਿਂਸ ਪਰ

ਮਸ ਗੁਣਾ ਮੁ ਸਕਤਮੇ ੇ ਵਰ ਜ੍ਿਂਸ || ੪੧

||

|| ਇਸ ਕਸਵਕੁਲਸ ਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮ ਸ ਰ ਸਵਕ੍ਰਮਪਿਂਸਡ ਾਚਾਰਯ
ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਾ ਵਾਿੁ ਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ਸ੍ਤਿਂਪੂ ਰਣਾ ||

[ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ ੪੧: ਈ ਸ੍ਤਲਕਾਵੁ ਲੌਸਕਕ ਲਗੋੱ ੁ ਗਸਲ਼ਿਂਦ੍
ਸਬਡੁਗਡੇ ਗੋੱਲ਼ੁ ੋੱ ਦ੍ੇ.]

|| ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਸ੍ਤਿਂਹਨਖਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ||
ਪਾਂ ਵ ਸ੍ਮਾਨ ਪੁ ਰ ੁਹ ੂ ਵੈਸਰਬਲਵਨ ਮਾ ਿਂਗ ਮਾਦ੍ਯਦ੍ਘਟਾ
ਕੁਿਂਭੋੱਚਾਸਦ੍ਰ ਸਵਪਾਟਨਾਸਿ ਕਪਟੁ ਪਰ ਯੇਕ ਵਜ੍ਰਾਸਿ ਾਿਃ |
ਸ਼੍ਰੀਮ ਕ ਿਂਠੀਰਵਾਸ੍ਤਯ ਪਰ

ਸ੍ਤੁਨਖਰਾ ਦ੍ਾਸਰ ਾਰਾਸ ਦ੍ੂਰ
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ਪਰਿਵ ਸ੍ਤਤਿਵਾਂ ਸ਼੍ਾਂ ਪਰਸਵ
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਾਂ ਸ੍ਤਮਿਂ

ਮਨਸ੍ਤਾ ਭਾਸਵ ਾ ਭੂਸਰਭਾਗੈਿਃ || ੧ ||
ऽਸਪ ਕਲਿਨ ਨੈਵੇਸਸ਼੍ ੁ ਸ੍ਤਤੇ ਸ੍ਤਮਿਂ

ਪਸ਼੍ਯਾਮ ਿੁ ੋੱ ਮਵਸ੍ਤੁ ਦ੍ੂਰ ਰ ਆਪਾਸ੍ਤਤਿਂ ਰਸ੍ਤ ਿऽਸ਼੍ਟਮਿਃ |
ਿਦ੍ਰ ਸ਼੍ ਕ ਰ ਦ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਨੇ ਰ ਕੁਸਟਲ ਪਰਾਂ ੋੱਸਿ ਾਸਗਿ ਸ੍ਫੁਰ

ਖਦ੍ਯ ਪਮ ਸਵ੍ਫੁਸਲਿਂਗ ਭਸਸ੍ਤ ਾ ਬਰਹ੍ਮੇਸ਼੍ ਸ਼੍ਕ੍ਰ ਕ ਰਾਿਃ || ੨ ||
ਪੁ ਰਸ੍ਤਚਰਣ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਸ੍ਤਿਂਹਨਖਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ||
ਪਾਂ ਵ ਸ੍ਮਾਨ ਪੁ ਰ ੁਹ ੂ ਵੈਸਰਬਲਵਨ ਮਾ ਿਂਗ ਮਾਦ੍ਯਦ੍ਘਟਾ
ਕੁਿਂਭੋੱਚਾਸਦ੍ਰ ਸਵਪਾਟਨਾਸਿ ਕਪਟੁ ਪਰ ਯੇਕ ਵਜ੍ਰਾਸਿ ਾਿਃ |
ਸ਼੍ਰੀਮ ਕ ਿਂਠੀਰਵਾਸ੍ਤਯ ਪਰ

ਪਰਿਵ ਸ੍ਤਤਿਵਾਂ ਸ਼੍ਾਂ ਪਰਸਵ

ਸ੍ਤੁਨਖਰਾ ਦ੍ਾਸਰ ਾਰਾਸ ਦ੍ੂਰ

ਮਨਸ੍ਤਾ ਭਾਸਵ ਾ ਭੂਸਰਭਾਗੈਿਃ || ੧ ||
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ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਾਂ ਸ੍ਤਮਿਂ

ऽਸਪ ਕਲਿਨ ਨੈਵੇਸਸ਼੍ ੁ ਸ੍ਤਤੇ ਸ੍ਤਮਿਂ

ਪਸ਼੍ਯਾਮ ਿੁ ੋੱ ਮਵਸ੍ਤੁ ਦ੍ੂਰ ਰ ਆਪਾਸ੍ਤਤਿਂ ਰਸ੍ਤ ਿऽਸ਼੍ਟਮਿਃ |
ਿਦ੍ਰ ਸ਼੍ ਕ ਰ ਦ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਨੇ ਰ ਕੁਸਟਲ ਪਰਾਂ ੋੱਸਿ ਾਸਗਿ ਸ੍ਫੁਰ

ਖਦ੍ਯ ਪਮ ਸਵ੍ਫੁਸਲਿਂਗ ਭਸਸ੍ਤ ਾ ਬਰਹ੍ਮੇਸ਼੍ ਸ਼੍ਕ੍ਰ ਕ ਰਾਿਃ || ੨ ||

|| ਇਸ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ ਭਗਵ ਪਾਦ੍ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਸ੍ਤਿਂਹ
ਨਖਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ਸ੍ਤਿਂਪੂ ਰਣਾ ||
ਫਲਸ਼੍ੁਸ ਿਃ

ਸ੍ਤੁਬਹ੍
ਰ ਮਣਯਾਖਯ ਸ੍ਤੂਰੇਿਃ ਸ੍ਤੁ ਇਸ ਸ੍ਤੁਭ੍ੜੁ ਸ਼੍ਿਂ ਕੇਸ਼੍ਵਾ ਨਿਂਦ੍
ੀਰਥ-

ਸ਼੍ਰੀਮ ਪਾਦ੍ਾਬਜਭਕਤਿਃ ਸ੍ਤੁਸ ਮਕ੍ਸ਼ੜੁ ਹਰੇਰ ਵਾਿੁ ਦ੍ੇਵਸ੍ਤਯ ਚਾਸ੍ਤਯ
|

ਤ੍ਸਪਾਦ੍ਾਰ ਚਾਦ੍ਰੇਣ ਗਰਸਿ ਪਦ੍ਲ ਸ੍ਤਨ੍ਮਾਲਿਾ ਵ ੇ ਿਾ ਿੇ

ਸ੍ਤਿਂਰਾਿਯਾ ਮੂ ਨਮਿਂਸ ਪਰ
||

ਮਸ ਗੁਣਾ ਮੁ ਸਕਤਮੇ ੇ ਵਰ ਜ੍ਿਂਸ || ੪੧

|| ਇਸ ਕਸਵਕੁਲਸ ਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮ ਸ ਰ ਸਵਕ੍ਰਮਪਿਂਸਡ ਾਚਾਰਯ
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ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਾ ਵਾਿੁ ਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ਸ੍ਤਿਂਪੂ ਰਣਾ ||
ਮਿਵਾ

ਵਿਂਦ੍ੇ ਿਂ ਵ ਾ ਸ੍ਤੁਪੂ ਰਣ ਪਰਮਸ ਮਨੁਸਦ੍ਨਾ ਸ੍ਤੇਸਵ ਿਂ ਦ੍ੇਵਵੜੁ ਿਂਦ੍ੈ

ਰਵ ਿਂਦ੍ੇ ਵਿਂਦ੍ਾਰੁਮੀਸ਼੍ੇ ਸਸ਼੍ਰਿ ਉ ਸਨਿ ਿਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥਮ |
ਵਿਂਦ੍ੇ ਮਿਂਦ੍ਾਸਕਨੀ ਸ੍ਤ ਸ੍ਤਸਰਦ੍ ਮਲਜ੍ਲਾ ਸ੍ਤੇਕਸ੍ਤਾਸਿਕਯ ਸ੍ਤਿਂਗਿਂ

ਵਿਂਦ੍ੇऽਹਿਂ ਦ੍ੇਵ ਭਕਤਯਾ ਭਵਭਿ ਦ੍ਹਨਿਂ ਸ੍ਤੋੱਜ੍ਨਾਨ ਮਦ੍ਿਿਂ ਮ || ੪੦
||

ਭੂ ਵ ਾ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੇ ਰ ੇ ਸਵਸ਼੍ੁ ੋੱਿੇ ਸਦ੍ਵ ਜ੍ਗਣ ਸਨਲਿੇ ਰੂਪਯਪੀ ਠਾਸਭਿਾਨੇ

ਰ ਾਸਪ ਬਰਹ੍ਮਜ੍ਾਸ ਸਸ੍ਤਤਰਭੁਵਨਸਵਸ਼੍ਦ੍ੇ ਮਿਯ ਗੇਹਾਖਯਗੇਹੇ |

ਪਾਸਰ ਵਰ ਾਜ੍ਯਾਸਿਰਾਜ੍ਿਃ ਪੁ ਨਰਸਪ ਬਦ੍ਰੀਂ ਪਰਾਪਯ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਸ਼੍ਣਿਂ ਚਨ ਵ ਾ
ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਵ ਾ ਭਾਸ਼੍ਯਾਸਣ ਸ੍ਤਮਯਗ ਵਯ ਨੁ ਚ ਭਵਾਨ ਭਾਰ ਾਰਥ
ਪਰਕਾਸ਼੍ਮ || ੩੯ ||

ਆਜ੍ਞਾਮਨ ਅਨਯੈਰਿਾਰਯਾਂ ਸਸ਼੍ਰਸਸ੍ਤ ਪਸਰਸ੍ਤਰ ਦ੍ਰ ੍ਸਮ ਕਟੀਰ
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ਕਟੌ

ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਸ਼੍ਣਸ੍ਤਯਾ ਸਕਲਸ਼੍ਟਕਰ੍ਮਾ ਦ੍ਿਦ੍ਨੁ ਸ੍ਤਰਣਾ ਦ੍ਸਰਥ ਦ੍ੇਵਸ੍ਤਿਂਘੈਿਃ |

ਭੂਮਾਵਾਗ ਯ ਭੂਮੰਨ ਅਸ੍ਤੁਕਰ ਮਕਰ ਰਬਹ੍
ਰ ਮਸ੍ਤੂ ਰ ਸ੍ਤਯ ਭਾਸ਼੍ਯਿਂ

ਦ੍ੁਰ੍ਭਾਸ਼੍ਯਿਂ ਵਯਸ੍ਤਯਦ੍ਸ੍ਤਯ ਰ੍ਮਸਣਮ ਉਸਦ੍ ਿਂ ਵੇਦ੍ ਸ੍ਤਦ੍ਯੁਸਕਤ
ਸਭਸ੍ਤਤਮ
ਵ || ੩੮ ||

ਅਸ੍ਤਤਵਯਸ੍ਤਤਿਂ ਸ੍ਤਮਸ੍ਤਤ ਸ਼੍ੁਸ ਗ ਮਿਮੈ ਰ ਿਪੂ ਗਿਂ ਿਿਾਂਿੈ

ਰਰਥਿਂ ਲਕਪ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਯੈ ਗੁਣਗਣ ਸਨਲਿਿਃ ਸ੍ਤੂ ਰ ਿਾ ਮਾਸ੍ਤ
ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਤ੍ਸਸ੍ਤਿਮ |

ਿऽਸ੍ਤੌ ਵਯਾਸ੍ਤਾਸਭਿਾਨ ਸ੍ਤਤਮਹ ਮਹਰਹਰ ਭਸਕਤ ਸ੍ਤਤ ਪਰਸ੍ਤਾਦ੍ਾ

ਸ੍ਤਦ੍ਯਸਵਦ੍ਯ ਪਲਬਧਯੈ ਗੁਰੁ ਮ ਮਗੁਰੁਿਂ ਦ੍ੇਵਦ੍ੇਵਿਂ ਨਮਾਸਮ ||
੩੭ ||

ਸ੍ਤਾਨੁ ਕ੍ਰਸ਼੍ੈਰਜ੍ਸ੍ਤਰਿਂ ਜ੍ਸਨ ਮ੍ੜੁ ਸ ਸਨਰਿਾ ਦ੍ਯੂਰ੍ਸਮ
ਮਾਲਾਸਵਲੇ ऽਸ੍ਸਮਨ

ਸ੍ਤਿਂਸ੍ਤਾਰਾ ਬਧੌਸਨਮਗਿਾਂ ਛਰਣ ਮਸ਼੍ਰਣਾ ਸਨੋੱਛ ਵੀਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ ਜ੍ਿਂ ੂ ਨ |
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ਿੁ ੍ਮਾਸਭਿਃ ਪਰਾਸਰਥ ਿਃ ਸ੍ਤਞ ਜ੍ਲਸਨਸਿ ਸ਼੍ਿਨਿਃ ਸ੍ਤ ਯਵ ਯਾਂ
ਮਹਰ੍ਸ਼੍ੇ

ਰਵ ਯਕਤਸਸ਼੍ਚ ਨ੍ਮਾ ਰ ਮੂ ਸਰਤਰ ਨਖਲੁ ਭਗਵ ਿਃ ਪਰਾਕ੍ਸ਼ੜੁ
|| ੩੬ ||

ਜ੍ਾ ੁ ਦ੍ੇਹਿਃ

ਪੀਠੇ ਰ ਿਪਕਲੜੂ ਪਤੇ ਰੁਸਚਰ ਰੁਸਚਮਸਣ ਜ੍ਯਸ ਸ਼੍ਾ ਸ੍ਤੰਸਨਸ਼੍ੰਣਿਂ

ਬਰਹ੍ਮਾਣਿਂ ਭਾਸਵਨਿਂ ਵ ਾਂ ਜ੍ਵਲਸ ਸਨਜ੍ਪਦ੍ੇ ਵੈਸਦ੍ਕਾਦ੍ਯਾਸਹ ਸਵਦ੍ਯਾਿਃ
|

ਸ੍ਤੇਵਿਂ ੇ ਮੂ ਸਰਤਮ ਯਿਃ ਸ੍ਤੁਚਸਰ ਚਸਰ ਿਂ ਭਾਸ ਗਿਂਿਰਵ ਗੀ ਿਂ

ਪਰ ਯੇਕਿਂ ਦ੍ੇਵ ਸ੍ਤਿਂਸ੍ਤਤ੍ਸਸ੍ਤਵਸਪ ਵ ਭਗਵਨ ਨਸਰਤ ਦ੍ਯਵਿੂਸ਼੍ੁ ||
੩੫ ||

ਪਰਾਚੀਨਾ ਚੀਰਣਪੁਣਯ ੱੋੱਚਿਚ ੁ ਰ ਰਾ ਚਾਰ ਸ਼੍ਚਾਰੁਸਚੋੱ ਾ

ਨ ਯੁੋੱਚਾਂ ਰਚਿਿਂ ੀਂ ਸ਼੍ੁਸ ਸਚ ਵਚਨਾਂ ਸ਼੍ਰਾਵ ਕਾਂਸ਼੍ਚਦ੍ਯ ਚੁਿਂਚੂਨ |

ਵਯਾਖਯਾ ਮੁ ਥਾ ਦ੍ੁਿਃਖਾਂ ਸਚਰਮੁ ਸਚ ਮਹਾਚਾਰਯ ਸਚਿਂ ਾਰ ਾਂਸ੍ਤਤੇ
ਸਚ ਰ ਾਂ ਸ੍ਤੋੱਛਾਸ੍ਤਤਰ ਕਰਤ ਸ਼੍ਚਰਣ ਪਸਰਚਰਾਂ ਛਰ ਾਵਿਾ ਸ੍ਮਾਂਸ਼੍ਚ ਸਕਿਂਸਚ ||
੩੪ ||
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ਉਦ੍ਯਨ ਮਿਂਦ੍ਸ੍ਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮ੍ੜੁ ਦ੍ੁਮਿੁਮਿੁਰਾ ਲਾਪਪੀ ਿੂ ਸ਼੍ਿਾਰਾਪ
ਊਰਾ ਸ੍ਤੇਕਪਸ਼੍ਾਂ ਾ ਸ੍ਤੁਖਸ੍ਤੁਜ੍ਨਮਨੋਲਚਨਾ ਪੀਿਮਾਨਮ|

ਸ੍ਤਿਂਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯੇ ਸ੍ਤੁਿਂਦ੍ਰਿਂਸ੍ਤਿਂ ਦ੍ੁਹਸਦ੍ਹ ਮਹਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ਮ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ

ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਵਕਤਰੇਂਦ੍ੁਸਬਿਂਬਿਂ ਦ੍ੁਸਰ ਨੁਦ੍ੁਸਦ੍ ਿਂ ਸਨ ਯਦ੍ਾਹਿਂ ਕਦ੍ਾਨੁ || ੩੩
||

ਸ ਰ ਸ਼੍ਵਪਯੇ ਵਾਵ ਾਰੇ ਸ਼੍ਵਸਰਸਭਰਪਘ੍ੜੁ ਣਿਂ ਸਹਿਂਸਸ੍ਤ ਸਨਸਰਵ ਕਾਰਿਃ

ਸ੍ਤਰਵ ਜ੍ਞਿਃ ਸ੍ਤਰਵ ਸ਼੍ਸਕਤਿਃ ਸ੍ਤਕਲ ਗੁਣਗਣਾ ਪੂ ਰਣਰ ੂਪ ਪਰਗਲ੍ਭਿਃ |
ਸ੍ਤਵੋੱਛਿਃ ਸ੍ਤਵੋੱਛਿਂਦ੍ ਮ੍ੜੁ ਯੁਿਃ ਸ੍ਤੁਖਿਸਸ੍ਤ ਸ੍ਤੁਜ੍ਨਿਂ ਦ੍ੇਵ ਸਕਿਂ ਸਚ ਰ ਮ ਰ

ਰ ਾ ਾ ਿਸ੍ਤਯ ਸ ਰ ਿਾਮਾ ਜ੍ਗਦ੍ੁ ਵਸ਼੍ਗਿਂ ਸਕਿਂਕਰਾਿਃ ਸ਼੍ਿਂਕਰਾਦ੍ਯਾਿਃ ||

੩੨ ||

ਆਕ੍ਰਸ਼੍ਿਂ ਸਨੜਾਸ਼੍ਾ ਭਿਭਰਸਵ ਵਸ਼੍ਸ੍ਤਵਾਸ਼੍ਿਾ ੍ਸਛੰਨਦ੍ਰ੍ਪਾ

ਵਾਸ਼੍ਿਂ ਦ੍ੇਸ਼੍ਨਾਸ਼੍ ਸਸ੍ਤਤਵਸ ਬ ਕੁਸਿਿਾਂ ਨਾਸ਼੍ਮਾਸ਼੍ਾ ਦ੍ਸ਼੍ਾऽਸ਼੍ੁ |

ਿਾਵਿਂ ऽਸ਼੍ਲੀਲਸ਼੍ੀਲਾ ਸਵ ਿ ਸ਼੍ਪਿ ਸ਼੍ਾਪਾਸਸ਼੍ਵਾਿਃ ਸ਼੍ਾਂ ਸ਼੍ੌਰਯਾ
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ਸ੍ਤਤਵਦ੍ਵਯਾਖਯਾ ਸਸ੍ਤਿਂਹਨਾਦ੍ੇ ਸ੍ਤਪਸਦ੍ ਦ੍ਦ੍ੜੁ ਸਸ਼੍ਰੇ ਮਾਸਿਗ ਮਾਿਵਸ੍ਤਤੇ ||
੩੧ ||

ੋੱਦ੍ੁ੍ਪ ਰੇਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਨੁਸ੍ਤਾਰਾ ਕ ਸ ਪਿਕੁਨਰੈ ਰਾਦ੍ੜੁ ऽਨਯੈ

ਸਰਵ ਸ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟ

ਬਰਹ੍ਮਾऽਹਿਂ ਸਨਰੁਣऽਹਿਂ ਸਵ ਿ ਸਮਦ੍ਸਮਸ ਹਯੇਸ਼੍ ਪਾਸ਼੍ਿਂਡ ਵਾਦ੍ਿਃ |
ਦ੍ਯੁਕਤਯਾ ਭਾਸ੍ਤਜ੍ਾਲ ਪਰਸ੍ਤਰਸਵਸ਼੍ ਰੂ ੱੋੱਦ੍ਾਹਦ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਪਰਮਾਣ

ਜ੍ਵਾਲਾ ਮਾਲਾਿਰऽਸਗਿਿਃ ਪਵਨ ਸਵਜ੍ਿ ੇ ੇ ऽਵ ਾਰ ਸ੍ਤਤੜੁ ੀਿਿਃ
|| ੩੦ ||

ਦ੍ੇਹਾ ਦ੍ੁ ਕਰ ਾਸਮ ਾਨਾਮ ਅਸਿਪਸ ਰਸ੍ਤ ਾਮ ਅਕ੍ਰਮਾਦ੍ ਵਕ੍ਰਬੁੋੱਸਿਿਃ
ਕੁੋੱਿਿਃ ਕ੍ਰਿੈਕ ਵਸ਼੍ਯਿਃ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਸਮਸਰਵ ਮਸਣਮਾਨ ਦ੍ੁਸ਼੍ਕੜੁ ੀ ਸਨਸਸ਼੍ਕਰ
ਿਾਰਥਮ |

ਚਕ੍ਰੇ ਭੂਚਕ੍ਰ ਮੇ ਯ ਕ੍ਰਕਚਸਮਵਸ੍ਤ ਾਂ ਚੇ ਸ੍ਤਿਃ ਕਸ਼੍ਟ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤਤਰਿਂ

ਦ੍ੁਸ੍ਤਤਰਕਿਂ ਚਕ੍ਰਪਾਣੇ ੜ ਗੁਣਗਣ ਸਵਰਹਿਂ ਜ੍ੀਵ ਾਂ ਚਾਸਿਕ੍ਸ਼ੜੁ ਯ ||
੨੯ ||

Page 33 of 46

ਭੀਮਸ੍ਤੇਨ
ਬਹਵ ੀਿਃ ਕਟੀਰਟੀਕਿਃ ਕੁਸਟਲ ਕਟੁਮ ੀ ਨੁ ਕ ਟਾ ਟਪਕਪਾਨ

ਦ੍ਰ ਾਕ ਚ ਵ ਿਂ ਸ੍ਤ ਵ ਰ ਵ ਾ ੱੋੱਛਰਣਦ੍ ਗਦ੍ਿਾ ਪਿਿਾ ਮਾਸਸ੍ਤਿਾਰੀਨ |
ਉਨ੍ਮਿਯਾ ਿਯਸਮਿਯਾ ਵ ਵਚਨ ਵਚਨਾ ਨੁਤ੍ਸਪਿ ਸ੍ਤਥਾਂਸ੍ਤਤਿਾ
ऽਨਯਾਨ੍ਪਰਾਿੋੱਛਿਃ ਸ੍ਤਵਸਪਰਿਾਿੈ ਸਪਰਿ ਮ ਕੁਸ੍ਤੁਮਿਂ ਪਰਾਣ ਸ੍ਮੈ
ਨਮਸ੍ਤਤੇ || ੨੮ ||

ਗੋੱਚਨ ਸ੍ਤੌਗਿਂਸਿਕਾਰਥਿਂ ਪਸਿਸ੍ਤ ਹਨੁਮ ਿਃ ਪੁ ੋੱਛ ਮੋੱਛਸ੍ਤਯ ਭੀਮਿਃ
ਪਰੋੱਿਰੁਿਂ ਨਾਸ਼੍ਕਤ੍ਸਸ੍ਤ ਵ ਮੁ ਮੁ ਰ ੁ ਵਪੁਸ਼੍ਾ ਭੀਸ਼੍ਿਾ ਮਾਸ੍ਤਚੇਸ |

ਪੂ ਰਣਜ੍ਞਾਨੌ ਜ੍ਸ੍ਤਸ੍ਤਤੇ ਗੁਰੁ ਮ ਵਪੁਸ਼੍ਿਃ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ
ਕ੍ਰੀਡਾਮਾ ਰ ਿਂ ਦ੍ੇ
||

ਪਰਮਦ੍ਦ੍ ਸ੍ਤੁਸਿਿਾਂ ਮਹਕ ਦ੍ਵ ੇਸ਼੍ ਭਾਜ੍ਾਮ || ੨੭

ਿਾਭਯਾਂ ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੂਸ਼੍ੁ ਰਾਸ੍ਤੀਿਃ ਕੁਰ ੁਕੁਲ ਜ੍ਨਨੇ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਰ ਸਵਪਰ ਸਦ੍ ਾਭਯਾਂ
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ਬਰਹ੍ਮਭਯਾਂ ਬ੍ੜੁ ਿਂਸਹ ਾਭਯਾਂ ਸਚਸ ਸ੍ਤੁਖ ਵਪੁਸ਼੍ਾ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਸ਼੍ਣਨਾਮਾ
ਸ੍ਪਦ੍ਾਭਯਾਮ |

ਸਨਰ੍ਭੇਦ੍ਾਭਯਾਂ ਸਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾੋੱਸਦ੍ਵ ਵਚਨ ਸਵਸ਼੍ਿਾਭਯਾ ਮੁ ਭਾਭਯਾਮ
ਅਮੂ ਭਯਾਂ

ੁ ਭਯਿਂ ਚ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੇਮਦ੍ੇਭਯਿਃ ਸ੍ਤਰਸਸ੍ਤਜ੍ ਸਵਲਸ੍ਤ ੱੋੱਲਚਨੇਭਯ ਨਮऽਸ੍ਤੁ

|| ੨੬ ||

ਦ੍ੁਹਯਿਂ ੀਂ ਹ੍ੜੁ ੋੱਦ੍ੁਹਿਂ ਮਾਂ ਦ੍ੁ ਮਸਨਲਬਲਾ ੱੋੱਦ੍ਰਾਵਿਿਂ ੀਮ ਸਵਦ੍ਯਾ
ਸਨਦ੍ਰ ਾਂ ਸਵਦ੍ਰ ਾਵਯ ਸ੍ਤਦ੍ਯ ਰਚਨਪਟੁਮਿਾऽ ਪਾਦ੍ਯ ਸਵਦ੍ਯਾਸ੍ਤਮੁ ਦ੍ਰ
|

ਵਾਗਿੇਵੀ ਸ੍ਤਾਸ੍ਤੁਸਵਦ੍ਯਾ ਦ੍ਰ ਸਵਣਦ੍ ਸਵਸਦ੍ ਾ ਦ੍ਰ ੌਪਦ੍ੀ ਰੁਦ੍ਰਪ ਿਯਾ

ਦ੍ਯੁਸਦ੍ਰ ਕਤਾ ਦ੍ਰ ਾਗਭਦ੍ਰ ਾ ਦ੍ਰ ਹਿ ੁ ਦ੍ਸਿ ਾ ਪੂ ਰਵ ਭੀਮਾऽਜ੍ਞ ਿਾ ੇ ||
੨੫ ||

ਕਸ਼੍ੇਵਲਾ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਣਾੋੱਟਹਾਸ੍ਤਿਂ ਵਰਣਮਸਰ ਹੰਨ ਉਦ੍ਗਦ੍ ੱੋੱਦ੍ਾਮਬਾਹ

ਰ੍ਬਹਵ ਕ ਸ਼੍ੌਸਹਣਯਨੀਕ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਪਣ ਸ੍ਤੁਸਨਪੁ ਣਿਂ ਿਸ੍ਤਯ ਸ੍ਤਰਵ ੋੱ ਮਸ੍ਤਯ |
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ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੂਸ਼੍ਾਰਥਿਂ ਚਕਰਥ ਸ੍ਤਵਿਮਿਮਿਸ੍ਤਿਂ ਵਕੁਮ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ-

ਸ਼੍ਰੀਮੰਨਾਮਨ ਸ੍ਤਮਰਥ ਸ੍ਤਤਵਮਸਪ ਸਹ ਿੁ ਵਿਿਃ ਪਾਦ੍ਪਦ੍ਮਿਂ ਪਰਪਦ੍ਯੇ ||
੨੪ ||

ਸਨਰ੍ਮ੍ੜੁ ਦ੍ਿੰਨ ਅ ਯਿ ਿਿਂ ਸਵਜ੍ਰਵਰਜ੍ਰਾ ਸ੍ਤਿਂਿਕਾਿਾਸਸ੍ਤਥ ਸ੍ਤਿਂਿੀ

ਨਯੁੋੱਿੇ ਵ ਿਂ ਸ੍ਤਵਿਵਰੇ ਵਾ ਪਸ਼੍ੁ ਸਮਵ ਦ੍ਮਿਨ ਸਵਸ਼੍ੁਪਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਦ੍ ਸਵਡੀਸ਼੍ਮ
|

ਿਾਵ ਪਰ ਯਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਭੂ ਿਂ ਸਨਸਖਲ ਮਖਭੁਜ੍ਿਂ ਰ੍ਪਿਾ ਮਾਸਸ੍ਤਿਾਸ੍ਤੌ
ਾਵ ਯਾ ऽऽਿਸਜ੍ ਤ੍ਸੜੁ ਪਤਯਾ ਸਕਮੁ ਵਦ੍ ਭਗਵਨ ਰਾਜ੍ਸ੍ਤੂ

ਿਾਸ਼੍ਵਮੇਿੇ || ੨੩ ||

ਜ੍ਘਿੇ ਸਨਘਿੇਨ ਸਵਘਿ ਬਹੁਲ ਬਲਬਕ ਿਵਿਂਸ੍ਤਨਾਦ੍ਯੇਨ ਸ਼੍ਚਸਦ੍ਵ
ਪਰਾਨੁਕ੍ਰਸ਼੍ਪਾਸ਼੍ੈ ਰਸ੍ਤੁਸਵਧ੍ੜੁ ਸ ਸ੍ਤੁਖਸ੍ਤਯੈਕ ਚਕ੍ਰਾਜ੍ਨਾਨਾਮ|

ਸ੍ਮੈ ੇ ਦ੍ੇਵ ਕੁਰ੍ਮਿਃ ਕੁਰ ੁਕੁਲਪ ਿੇ ਕਰ੍ਮਣਾ ਚ ਪਰਣਾਮਾਨ

ਸਕਰ੍ਮੀਰਿਂ ਦ੍ੁਰ੍ਮ ੀਨਾਂ ਪਰਿਮਮਿ ਚ ਿ ਨਰ੍ਮਣਾ ਸਨਰ੍ਮਮਾਿ ||
੨੨ ||
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ਹਨੁਮਨ

ਦ੍ੇਵਯਾ ਦ੍ੇਸ਼੍ਪਰਣੀਸ ਦ੍ੁਸਹਣ ਹਰਵਰਾ ਵਿਯਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਸਵਘਾ ਾਦ੍
ਿਾਸ੍ਤੇਵ ਦ੍ਯੋੱਦ੍ਿਾਰਿਰਿਃ ਸ੍ਤਹਭੁਜ੍ਮਕਰ ਦ੍ਰ ਾਮਨਾਮਾ ਮੁ ਕੁਿਂਦ੍ਿਃ |

ਦ੍ੁ੍ਪਰਾਪੇ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਠਯੇ ਕਰ ਲਮ ੁ ਲਿਂ ਮੂ ਸਰਧਿ ਸਵਨਯਸ੍ਤਯ ਿਨਯਿਂ

ਨਵ ਨ ਭੂਿਿਃ ਪਰਭੂ ਪਰਣਿ ਸਵਕਸਸ੍ਤ ਾ ਬਜੇਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣ ਸ੍ਤਤਵੇਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮਾਣਿਃ ||

੨੧ ||

ਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟਵਾ ਦ੍ੁਸ਼੍ਟਾਸਿ ਪਰਿਃ ਸ੍ਫੁਸਟ ਕਨਕਸ੍ਤ ਦ੍ਵ ਰ੍ਮ ਘ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟਾਸਸ੍ਤਥਕੂਟਿਂ
ਸਨ੍ਸਪਸ਼੍ਟਿਂ ਹਾਟਕਾਸਦ੍ਰ ਪਰਕਟ ਟ ਟਾ ਕਾਸ ਸ਼੍ਿਂਕ ਜ੍ਨੋऽਭੂ |
ਿੇਨਾਜ੍ੌ ਰਾਵਣਾਸਰ ਸਪਰਿਨਟਨਪਟੁ ਰ੍ਮੁ ਸਸ਼੍ਟਸਰਸ਼੍ਟਿਂ ਪਰਦ੍ੇਸ਼੍ਟਿਂ

ਸਕਿਂ ਨੇਸ਼੍ਟੇ ਮੇਸ੍ਤ ੇ ऽਸ਼੍ਟਾ ਪਦ੍ਕਟਕ ਸਟ ਕ ਸਟਭਾ ਮ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟਕਾਸ਼੍ਠਿਃ || ੨੦
||

ਕ੍ਸ਼ਸਸ਼੍ਪਤਿਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ਸਸ੍ਤਲੀਲਿਂ ਸ਼੍ ਮ ੁ ਲਮ ੇ ਿਜ੍ਨਾਨਾਂ ਸ੍ਤੌੱਚ
ਸ੍ਤਤਾਵਸਦ੍ਵ ਸ੍ਤਤਾਰਵਾਂਸ਼੍ਚਾ ਪਯੁਪਲਲਵ ਇਵ ਵਯਗਰਬੁੋੱਿਯਾ
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ਵ ਿਾऽ ਿਃ |

ਸ੍ਤਵਸ੍ਤਸ੍ਤ
ਵ ਥਾ ਨਸਸ੍ਤਥ ਾਸ ਸ੍ਤ ਸਿਰਸ਼੍ਕਲਸਸ਼੍ਲਾ ਜ੍ਾਲ ਸ੍ਤਿਂਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਨਸ਼੍ਟ

ੱੋੱਛੇਦ੍ਾਂਕਿਃ ਪਰਾਸਗਵਾਭੂ ਕਸਪਵਰਵਪੁ ਸ਼੍ ਸ੍ਤਤੇਨਮਿਃ ਕੌਸ਼੍ਲਾਿ ||
੧੯ ||

ਪਰਾਕ ਪਿਂਚਾ ਸ਼੍ਤ੍ਸਸ੍ਤਹਸ੍ਤਰੈ ਰਵ ਯਵਸਹ ਮਸਮ ਿਂ ਿਜ੍ਨੈਿਃ ਪਰਵ ਿਂ ਵ ਿਂ

ਿਾਵ ਸ੍ਤਿਂਜ੍ੀਵਨਾ ਦ੍ਯੌਸ਼੍ਿ ਸਨਸਿ ਮਸਿਕ ਪਰਾਣ ਲਿਂਕਾਮਨੈਸ਼੍ੀਿਃ |
ਅਦ੍ਰ ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀ ਦ੍ੁਤ੍ਸਪ ਿਂ ਿਂ

ਉ ਸਗਸਰਮੁ

ਪਾਟਿਿਂ ਿਂ ਗ੍ੜੁ ਹੀ ਵ ਾ

ਿਾਂ ਿਂ ਖੇ ਰਾਘਵਾਂਘਰੌ ਪਰਣ ਮਸਪ ਦ੍ੈ ਕਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣੇ ਵ ਾਂ ਸਹ ਲਕਿਃ ||
੧੮ ||

ਵਿਂਦ੍ੇऽਹਿਂ ਿਂ ਹਨੂਮਾਨ ਇਸ ਮਸਹ ਮਹਾ ਪੌਰ ੁਸ਼੍ ਬਾਹੁਸ਼੍ਾਲੀ

ਖਯਾ ਸ੍ਤਤऽੇ ਗਰਯऽਵ ਾਰਿਃ ਸ੍ਤਸਹ ਇਹ ਬਹੁ ਬਰਹ੍ਮ ਚਰਯਾਸਦ੍
ਿਰ੍ਮੈਿਃ |

ਸ੍ਤਸ੍ਤਿੇਹਾਨਾਂ ਸ੍ਤਹਸ੍ਤਵਾਨ ਅਹਰਹਰਸਹ ਿਂ ਸਨਰਿਹਨ ਦ੍ੇਹਭਾਜ੍ਾਮ

ਅਿਂਹ ਮਹਾਪਹਿਿਃ ਸ੍੍ੜੁ ਹਿਸ ਮਹ ੀਂ ਭਸਕਤਮਦ੍ਯਾਸਪ ਰਾਮੇ ||
੧੭ ||
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ਮੂ ਲਾ ਵਾਿੁ

ੋੱ ਵ ਜ੍ਞਾਨ ਮੁ ਸਕਤਭਾਜ੍ਿਃ ਸ੍ਤੁਖਿਸਸ੍ਤ ਸਹ ਗੁਰ ਿਗਯ ਾ
ਾਰ ਮਯਾਦ੍

ਆਿਤ੍ਸਸ੍ਤੇ ਸਮਸ਼੍ਰਬੁੋੱਿੀਂ ਸਸ੍ਤਤਰਸਦ੍ਵਸਨਰਿਭੂ ਗਚਰਾ ੱੰਸਨ ਯਬੋੱਿਾਨ
|

ਾਸਮਸ੍ਤਰਾਂ ਿਾਸਦ੍ਕਾਖਯੇ ਮਸਸ੍ਤ ਸ੍ਤੁਬਹੁਲਿਂ ਦ੍ੁਿਃਖ ਿਸ੍ਤਯਨਯ

ਿਾਜ੍ਞਾਨ

ਸਵਸ਼੍ਣ ਰਾਜ੍ਞਾ ਸਭਸਰੋੱਿਿਂ ਸ਼੍ੁਸ ਸ਼੍ ਸਮਸ ਹਾਸ੍ਤਾਸਦ੍ਚਾऽ ਕਰਣਿਾਮਿਃ ||
੧੬ ||

ਸਵਸ਼੍ਣ ਰ ਯੁੋੱ ਮ ਵ ਾਦ੍ ਅਸਖਲਗੁਣਗਣੈ ਸ੍ਤਤ ਰ ਭਸਕਤਿਂ ਗਸਰਸ਼੍ਠਾਮ

ਆਸਸ਼੍ਲਸ਼੍ਟੇ ਸ਼੍ਰੀਿਰਾਭਯਾਮ ਅਮੁ ਮਿ ਪਸਰਵਾਰਾਤ੍ਸਮਨਾ ਸ੍ਤੇਵਕੇਸ਼੍ੁ |
ਿਿਃ ਸ੍ਤਿਂਿੋੱ ੇ ਸਵਸਰਿਂਚੇ ਸ਼੍ਵਸ੍ਤਨਸਵਹਗਪਾ ਨਿਂ ਰੁਦ੍ਰੇਂਦ੍ਰਪੂ ਰਵੇ

ਸ਼੍ਵਾਿਯਾਿਿਂ ਸ੍ਤਤਾਰ ਮਯਿਂ ਸ੍ਫੁਟਮਵਸ ਸ੍ਤਦ੍ਾ ਵਾਿੁ ਰਸ੍ਮਦ੍
ਗੁਰੁਸ੍ਤਤਮ || ੧੫ ||
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ਮਾ ਰ੍ਮੇ ਮਾ ਸਰਸ਼੍ਵਨ ਸਪ ਰ ੁ ਲਗੁਰ ਭਰ ਾ ਸਰਸ਼੍ਟਾਪਤ ਬਿਂਿ

ਸ੍ਤਵਾਸਮਨ ਸ੍ਤਰਵ ਾਂ ਰਾਤ੍ਸਮਨ ਨਜ੍ਰਜ੍ਰਸਿ ਰ ਜ੍ਨ੍ਮ ਮ੍ੜੁ ਯਾਮ
ਅਿਾਨਾਮ |

ਗਸਵਿਂਦ੍ੇ ਦ੍ੇਸਹ ਭਸਕਤਿਂ ਭਵਸ ਚ ਭਗਵੰਨ ਊਸਰਜ ਾਂ ਸਨਸਰਿਸਮੋੱ ਾਂ

ਸਨਰਵ ਯਾਜ੍ਾਂ ਸਨਸ਼੍ਚਲਾਂ ਸ੍ਤਦ੍ੁਣਗਣ ਬ੍ੜੁ ਹ ੀਂ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵ ੀਮ ਆਸ਼੍ੁ ਦ੍ੇਵ
|| ੧੪ |

ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਸਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਮਾਨ ਰੂਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਰਦ੍ਖਰਨਖਰ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁੰ ਣ ਸਵਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਸਭ
ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਨ

ਆਮਗਿਾ ਨਿਂਿਕੂਪੇ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁ ਰਮੁ ਖ ਮੁ ਖਰੈਿਃ ਪਕ੍ਸ਼ਸਸ਼੍ਸਭ ਸਰਵ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਾਂਗਾਨ |
ਪੂ ਿਾ ਸ੍ੜੁ ਙ੍ਮੂ ਰ ਸਵਸ਼੍ਠਾ ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਸਮਕੁਲ ਕਸਲਲੇ
ਕ੍ਸ਼ਸਸ਼੍ਪਤਸ਼੍ਕਤਯਾ

ਤ੍ਸਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣ

ਦ੍ਯਸ੍ਤਤਰ ਵਰ ਾ ਾਸੜਿ ਾਂਸ੍ਤਤਵ ੱੋੱਸਦ੍ਵ ਸ਼੍ ਉਪਸਜ੍ਹ ੇ ਵਜ੍ਰਕਲ੍ਪਾ ਜ੍ਲੂਕਾਿਃ
|| ੧੩ ||

ਅਸ੍ਸਮੰਨ ਸ੍ਮਦ੍ੁਰ ੂਣਾਂ ਹਸਰਚਰਣ ਸਚਰਿਯਾਨ ਸ੍ਤਨ੍ਮਿਂਗਲਾਨਾਂ
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ਿੁ ੍ਮਾਕਿਂ ਪਾਰਸ਼੍ਵ ਭੂਸਮਿਂ ਧ੍ੜੁ ਰਣਰਸਣਕ ਸ੍ਤਵਸਰਗਸ੍ਤੇਵਯਾਂ ਪਰਪੰਨਿਃ |
ਿਸ੍ਤੂਦ੍ਾਸ੍ਤਤੇਸ੍ਤ ਆਸ੍ਤਤੇ ਅਸਿਭਵਮ ਸ੍ਤੁਲਭ ਕਲੇਸ਼੍ ਸਨੜਮਕਮਸ੍ਤਤ
ਪਰਾਿਾਨਿਂਦ੍ਿਂ ਕਿਿਂਸਚ ੱੰਨਵਸ੍ਤਸ ਸ੍ਤ
||

ਿਂ ਪਿਂਚ ਕਸ਼੍ਟੇऽਸ ਕਸ਼੍ਟੇ || ੧੨

ਉੱ ਪਤਾ ਯੁ ਕ ਟਸ ਵ ਟ ਪਰਕਟਕਟਕਟ ਿਵਾਨਸ੍ਤਿਂਘੋੱਟ ਨੋਦ੍ਯਸਦ੍ਵ ਦ੍

ਿੁ ਦ੍ਵਯ ਊਢ੍ਸ੍ਫੁਸਲਿਂਗ ਪਰਕਰ ਸਵਸਕਰਣ ਕਵ ਾਸਿ ੇ ਬਾਸਿ ਾਂਗਾਨ |
ਉਦ੍ਗਾਢ੍ਿਂ ਪਾ ਯਮਾਨਾ ਮਸਸ੍ਤ

ਇ ਿਃ ਸਕਿਂਕਰੈ ਿਃ ਪਿਂਸਕਲੇ ੇ

ਪਿਂਸਕਤਰਗਰਾਵਣਾਂ ਗਸਰਮਣਾ ਗਲਪਿਸ ਸਹਭਵ ੱੋੱਦ੍ਵੇਸਸ਼੍ਣ ਸਵਦ੍ਵ ਦ੍ਾਦ੍ਯ ||
੧੧ ||

ਆਨਿਂਦ੍ਾ ਨ੍ਮਿਂਦ੍ਮਿਂਦ੍ਾ ਦ੍ਦ੍ਸ ਸਹ ਮਰੁ ਿਃ ਕੁਿਂਦ੍ ਮਿਂਦ੍ਾਰ ਨਿਂਦ੍ਯਾ

ਵਰਤਯਾਮਦ੍ਾਨ ਦ੍ਿਾਨਾ ਮ੍ੜੁ ਦ੍ਪਦ੍ਮੁ ਸਦ੍ ਦ੍ਗੀ ਕੈਿਃ ਸ੍ਤੁਿਂਦ੍ਰੀਣਾਮ |
ਵੜੁ ਿਂਦ੍ੈ ਰਾਵਿਂਦ੍ਯਮੁ ਕਤੇਂ ਦ੍ਵ ਸਹ ਮਗੁਮਦ੍ ਨਾਹੀਂਦ੍ਰ ਦ੍ੇਵੇਂਦ੍ਰਸ੍ਤੇਵਯੇ

ਮੌਕੁਿਂਦ੍ੇ ਮਿਂਦ੍ਰੇऽਸ੍ਸਮਨ ਨਸਵਰ ਮੁ ਦ੍ਿਨ ਮਸਦ੍ਨਾਂ ਦ੍ੇਵਦ੍ੇਵ || ੧੦
||
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ਿੇऽਮੁ ਿਂ ਭਾਵਿਂ ਭਜ੍ਿਂ ੇ ਸ੍ਤੁਰਮੁ ਖ ਸ੍ਤੁਜ੍ਨਾ ਰਾਸਿ ਿਂ ੇ ਤ੍ਸੜੁ ੀਿਿਂ
ਭਾਸ੍ਤਿਂ ੇ ਭਾਸ੍ਤੁਰੈਸ੍ਤਤੇ ਸ੍ਤਹਚਰਚਸਲ ੈ ਸ਼੍ਚਾਮਰੈ ਸ਼੍ਚਾਰੁਵੇਸ਼੍ਾਿਃ |
ਵੈਕੁਿਂਠੇ ਕਿਂਠਲਗਿ ਸਸ੍ਤਥਰਸ਼੍ੁ ਸਚ ਸਵਲਸ੍ਤ ਕਾਂਸ

ਾਰੁਣਯਲੀਲਾ

ਲਾਵਣਯਾ ਪੂ ਰਣਕਾਂ ਾ ਕੁਚਭਰਸ੍ਤੁਲਭਾ ਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ ਸ੍ਤੰਮਦ੍ ਸ੍ਤਾਂਦ੍ਰ ਾਿਃ || ੯ ||
ਸ੍ਤਾਭਰ ਸ਼੍ਣਾ ਭੀਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੁ ਭਰ ਪਰਭਮ ਭਿਨਭ ਭੂਸਰ ਭੂ ਭ੍ੜੁ ਸਦ੍ਵ ਭੂਸ

ਭਰ ਾਸਜ੍ਸ਼੍ੁ ਰ੍ਭੂੜੜੁ ਭੂਣਾਂ ਭਵਨਮਸਪ ਸਵਭ ऽਭੇਸਦ੍ ਬਭਰ ੇ ਬਭੂਵੇ |

ਿੇਨਭੂ ਸਵਭਰ ਮਸ੍ਤਤੇ ਭਰ ਮਿ ੁ ਸ੍ਤੁਭ੍ੜੁ ਸ਼੍ਿਂ ਬਰ੍ਭ੍ੜੁ ਵੋੱਦ੍ੁਰ ਭ੍ੜੁ ਾਸ਼੍ਾਨ
ਭਰ ਾਂਸ ਰ ਭੇਦ੍ਾਵ ਭਾਸ੍ਤਸ੍ਤ ਸ ਵ ਸ ਭਿਮਸਭ ਭੂਰ ਭਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ
ਮਾਸਿਸਭਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੂ ਨ || ੮ ||

ਮੂ ਰਧਨਯੇ ਸ਼੍ऽੱਿਂਜ੍ਸਲਰ੍ਮੇ ਦ੍ੜੁ ਢ੍ ਰ ਸਮਹ ੇ ਬਿਯ ੇ ਬਿਂਿ ਪਾਸ਼੍
ੱੋੱਛੇ ਰ ੇ ਦ੍ਾ ਰ ੇ ਸ੍ਤੁਖਾਨਾਂ ਭਜ੍ਸ ਭੁਸਵ ਭਸਵਸ਼੍ਯ ਸਦ੍ਵ ਿਾ ਰ ੇ ਦ੍ਯੁਭਰਤਰੇ |
ਅ ਯਿਂ ਿਂ ਸ੍ਤਿਂ

ਿਂ ਵ ਿਂ ਪਰਸਦ੍ਸ਼੍ ਪਦ੍ਿੁ ਗੇ ਹਿਂ ਸ੍ਤਿਂ ਾਪ ਭਾਜ੍ਾਮ

ਅਸ੍ਮਾਕਿਂ ਭਸਕਤਮੇਕਾਂ ਭਗਵ ਉ
||

ੇ ਮਾਿਵਸ੍ਤਯਾਿ ਵਾਿਿਃ || ੭
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ਮਿਂਗਲਾਚਰਣ

ਸ੍ਤਿਂਸ੍ਤਾਰ ੱੋੱ ਾਪਸਨ ਯ ਪਸ਼੍ਮਦ੍ਸ੍ਤਦ੍ਿ ਸ੍ਤਿੇਹਹਾ ਸ੍ਤਾਂਬੁਪੂ ਰ

ਪਰਦ੍ਯ ਸਦ੍ਵ ਦ੍ਯਾਨਵਦ੍ਯ ਦ੍ਯੁਸ ਮਸਣ ਸਕਰਣ ਸ਼੍ਰੇਸਣ ਸ੍ਤਿਂਪੂ ਸਰ ਾਸ਼੍ਿਃ|
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਸ੍ਤਾਂ ਕਾਸਿਵਾਸ੍ਤ ਸਚ

ਰਸ੍ਤਰਲ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ

ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਰਾਂਭ ਸਿਸਰਵ ਸਭਿਂਦ੍ਯਾਦ੍ ਭਵਦ੍ਨਸਭਮ ਿਂ ਭੂਸਰਮੇ ਭੂਸ ਹੇ ੁ ਿਃ || ੬
||

ਉਦ੍ਯਸਦ੍ਵ ਦ੍ਯੁ ਸਵਪਰਚਿਂਡਾਂ ਸਨਜ੍ਰੁਸਚਸਨਕਰ ਵਯਾਪਤ ਲਕਾਵਕਾਸ਼੍
ਸਬਭਰ ਦ੍ ਭੀਮ ਭੁਜ੍ੇਿ ऽਭਯੁਸਦ੍ ਸਦ੍ਨਕਰਾ ਭਾਂਗਦ੍ਾਢ੍ਯ ਪਰਕਾਂਡੇ |
ਵੀਰਯ ੱੋੱਿਾਰਯਾਂ ਗਦ੍ਾਗਰਯਾਮ ਿਸਮਹ ਸ੍ਤੁਮਸ ਿਂ ਵਾਿੁ ਦ੍ੇਵ
ਸਵਦ੍ਿਯ

ਆਦ੍ਿਯਾਤ੍ਸਮ ੱੋੱਜ੍ਾਨਨੇ ਾ ਿਸ ਵਰ ਮਸਹ ਭੂਸਮ ਭੂਸ਼੍ਾ
ਮਸਣਰ੍ਮੇ || ੫ ||

ਅਸ੍ਤਯਾ ਸਵਸ਼੍ਕਰੁਕਾਮਿਂ ਕਸਲਮਲਕਲੁਸ਼੍ੇ ऽਸ੍ਸਮਨਜਨੇ ਜ੍ਞਾਨਮਾਰਗਿਂ
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ਵਿਂਦ੍ਯਿਂ ਚਿਂਦ੍ਰੇਂਦ੍ਰ ਰੁਦ੍ਰ ਦ੍ਯੁਮਸਣ ਫਸਣਵਿ ਨਾਿਕਾਦ੍ਯੈਸਰ ਹਾਦ੍ਯ |
ਮਿਵਾਖਯਿਂ ਮਿਂ ਰ ਸਸ੍ਤੋੱਿਿਂ ਸਕਮੁ

ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਵ ਮਾਰੁ ਸ੍ਤਯਾਵ ਾਰਿਂ

ਪਾ ਾਰਿਂ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਠਯਿਂ ਪਦ੍ਮਪਸਵਪਦ੍ਿਃ ਪਰਾਪੁਰਾ ਪੰਨਪੁ ਿਂਸ੍ਤਾਮ || ੪ ||
ਜ੍ਨ੍ਮਾਸਿ ਵਯਾਿਯੁਪਾਸਿ ਪਰਸ ਹਸ ਸਵਰਹ ਪਰਾਪਕਾਣਾਂ
ਗੁਣਾਨਾਮ

ਅਗਰਯਾਣਾਮ ਮਰ੍ਪਕਾਣਾਂ ਸਚਰਮੁ ਸਦ੍ ਸਚਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ ਸ੍ਤਿਂਦ੍ਹਦ੍ਾਨਾਮ|
ਏ ੇ ਸ਼੍ਾ ਮੇਸ਼੍ ਦ੍ਸ਼੍ ਪਰਮੁ ਸਸ਼੍ ਮਨਸ੍ਤਾਂ ਦ੍ਵ ੇਸਸ਼੍ਣਾਂ ਦ੍ੂਸ਼੍ਕਾਣਾਂ

ਦ੍ੈ ਯਾਨਾਮ ਆਸਰਤਮਿਂਿੇ ਮਸਸ੍ਤ ਸਵਦ੍ਿ ਾਂ ਸ੍ਤਿਂਸ੍ਤਤਵੇ ਨਾਸ੍ਸਮ ਸ਼੍ਕਤਿਃ
|| ੩ ||

ਉ ਕ ਿਂਠਾ ਕੁਿਂਠਕਲਾ ਹਲਜ੍ਵਸਵਸਦ੍ ਾ ਜ੍ਸ੍ਤਰ ਸ੍ਤੇਵਾਨੁਵੜੁ ੋੱਿ

ਪਰਾੋੱਜ੍ਾ ਤ੍ਸਮਜ੍ਞਾਨਿੂ ਾਂ ਿ ਮਸ੍ਤਸ੍ਤੁਮਨੋ ਮੌਸਲਰ ਿਾਵ ਲੀਨਾਮ|

ਭਕਤਯੁ ਦ੍ਰ ੇਕਾਵਗਾਡ ਪਰਘਟਨਸ੍ਤਿਟਾ ਕ ਾਰ ਸ੍ਤਿਂਘ੍ੜੁ ਸ਼੍ਯਮਾਣ ਪਰਾਂ

ਪਰਾਂਗਰਯਾਂਸਘਰ ਪੀਠ ੱੋੱਸ ਥ ਕਨਕਰਜ੍ਿਃ ਸਪਿਂਜ੍ਰਾ ਰਿਂਸਜ੍ ਾਸ਼੍ਾਿਃ ||੨||
ਓਮ || ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਸਵਸ਼੍ਣਵਿਂਸਘਰਸਨਸ਼੍ਠਾ ਆਸ ਗੁਣ ਗੁਰੁ ਮ
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਾਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ
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ਰ ੈ ਲਕਯਾ ਚਾਰਯ ਪਾਦ੍ ੱੋੱਜ੍ਵਲਜ੍ਲ ਜ੍ਲਸ੍ਤ ਪਾਂ ਵऽਸ੍ਮਾਨ

ਪੁ ਨਿਂ ੁ |

ਵਾਚਾਂ ਿ ਰ ਪਰਣੇ ਰ ੀ ਸ ਰ ਭੁਵਨ ਮਸਹ ਾ ਸ਼੍ਾਰਦ੍ਾ ਸ਼੍ਾਰਦ੍ੇਂਦ੍ੁ

ਜ੍ਯਤ੍ਸਸ੍ਤਿਾ ਭਦ੍ਰ ਸ੍ਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਿਵਸਲ ਕਕੁਭਾ ਪਰੇਮ ਭਾਰਿਂਬਭਾਰ || ੧ ||
|| ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਸ੍ਤਿਂਹਨਖਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ||
ਪਾਂ ਵ ਸ੍ਮਾਨ ਪੁ ਰ ੁਹ ੂ ਵੈਸਰਬਲਵਨ ਮਾ ਿਂਗ ਮਾਦ੍ਯਦ੍ਘਟਾ
ਕੁਿਂਭੋੱਚਾਸਦ੍ਰ ਸਵਪਾਟਨਾਸਿ ਕਪਟੁ ਪਰ ਯੇਕ ਵਜ੍ਰਾਸਿ ਾਿਃ |
ਸ਼੍ਰੀਮ ਕ ਿਂਠੀਰਵਾਸ੍ਤਯ ਪਰ

ਪਰਿਵ ਸ੍ਤਤਿਵਾਂ ਸ਼੍ਾਂ ਪਰਸਵ
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਾਂ ਸ੍ਤਮਿਂ

ਸ੍ਤੁਨਖਰਾ ਦ੍ਾਸਰ ਾਰਾਸ ਦ੍ੂਰ

ਮਨਸ੍ਤਾ ਭਾਸਵ ਾ ਭੂਸਰਭਾਗੈਿਃ || ੧ ||

ऽਸਪ ਕਲਿਨ ਨੈਵੇਸਸ਼੍ ੁ ਸ੍ਤਤੇ ਸ੍ਤਮਿਂ

ਪਸ਼੍ਯਾਮ ਿੁ ੋੱ ਮਵਸ੍ਤੁ ਦ੍ੂਰ ਰ ਆਪਾਸ੍ਤਤਿਂ ਰਸ੍ਤ ਿऽਸ਼੍ਟਮਿਃ |
ਿਦ੍ਰ ਸ਼੍ ਕ ਰ ਦ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਨੇ ਰ ਕੁਸਟਲ ਪਰਾਂ ੋੱਸਿ ਾਸਗਿ ਸ੍ਫੁਰ

ਖਦ੍ਯ ਪਮ ਸਵ੍ਫੁਸਲਿਂਗ ਭਸਸ੍ਤ ਾ ਬਰਹ੍ਮੇਸ਼੍ ਸ਼੍ਕ੍ਰ ਕ ਰਾਿਃ || ੨ ||
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|| ਇਸ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਆਨਿਂਦ੍ ੀਰਥ ਭਗਵ ਪਾਦ੍ਕ੍ਸ਼ੜੁ ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਸ੍ਤਿਂਹ
ਨਖਸ੍ਤੁਸ ਿਃ ਸ੍ਤਿਂਪੂ ਰਣਾ ||
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