
|| ਸ਼੍ਰੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਸ਼ੋ੍ਭਾਨ ਹਾਡੁ || 
 
ਰਾਗ - ਪਂਤੁਵਰਾਲ਼ਿ - ਧ੍ਰੁਵਤਾਿ 
 
ਸ਼ੋ੍ਭਾਨਵੇੇੰਲ਼ਨਰੇ ਸੁਰਰੋਿੁ ਸੁਭਗਲ਼ਨਗੇ | 
ਸ਼ੋ੍ਭਾਨਵੇੇੰਨੀ ਸੁਗੁਣਲ਼ਨਗੇ || 
ਸ਼ੋ੍ਭਾਨਵੇੇੰਲ਼ਨਰੇ ਲ਼ਤਰ ਲ਼ਵਕ੍ਰਮਰਾਯਗੇ | 
ਸ਼ੋ੍ਭਾਨਵੇੇੰਨੀ ਸੁਰਲ਼ਪਰਯਗੇ || ਸ਼ੋ੍ਭਾਨੇ || ਪ || 
 
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਰਾਯਣਰ ਚਰਣੱਕੇ ਸ਼੍ਰਣੇਂਬੇ | 
ਪਕ੍ਸ਼ਲ਼ਸ਼੍ਵਾਹਨਗੇਰਗੁਵੇ || 
ਪਕ੍ਸ਼ਲ਼ਸ਼੍ਵਾਹਨਗੇਰਗੁਵੇ ਅਨੁਲ਼ਿਨ | 
ਰਕ੍ਸ਼ਲ਼ਸ਼੍ਸਲ਼ਲ ਨੰਮ ਵਧੂ੍ਰਵਰਰ || ੧ || 
 
ਪਾਲਸਾਗਰਵੰਨੁ ਲੀਲੇਯਲ਼ਲ ਕਡੇਯਲੁ | 
ਬਾਲੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ ਉਲ਼ਿਲ਼ਸਿਿੁ || 
ਬਾਲੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ ਉਲ਼ਿਲ਼ਸਿਾਿਾਿੇਲ਼ਵ | 
ਪਾਲ਼ਲਸਲ਼ਲ ਨੰਮ ਵਧੂ੍ਰਵਰਰ || ੨ || 
 
ਬੋੇੰਮਨ ਪਰਿਯਿਲ਼ਲ ਤੰਨਰਲ਼ਸਯੋਡਗੂਲ਼ਡ | 
ਸੁੰਮਨੇਯਾਲ਼ਗ ਮਲਲ਼ਗੱਪ || 
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ਨੰਮ ਨਾਰਾਯਣਗੁ ਈ ਰੰਮੇ ਗਲ਼ਡਗਲ਼ਡਗੁ | 
ਜਨ੍ਮਵੇਂਬੁਿੁ ਅਵਤਾਰ || ੩ || 
 
ਕਂਬੁਕਂਠਿ ਸੁੱਤ ਕੱਲ਼ਿਿ ਮਂਗਿਸੂਤਰ  | 
ਅਂਬੁਜਵੇਰਡੁ ਕਰਯੁਗਲ਼ਿ || 
ਅਂਬੁਜਵੇਰਡੁ ਕਰਯੁਗਲ਼ਿ ਧ੍ਰਰਲ਼ਸ ਪੀ | 
ਤਾਂਬਰਵਨੁੱਿਮੁੇਰੇਿਿੇ || ੪ || 
 
ਓਂਿੁ ਕਰਲ਼ਿਂਿ ਅਭਯਵਨੀਵਿੇ ਮ | 
ੱੱਤੋਂਿੁ ਕੈਲ਼ਯਂਿ ਵਰਗਿ || 
ਕੁਂਲ਼ਿੱਲਿਾਨਂਿ ਸਂਿੋਹ ਉਲ਼ਣਸੁਵ | 
ਇਂਲ਼ਿਰੇ ਨੰਮ ਸਲਹਲ਼ਲ || ੫ || 
 
ਪੋਿੇਵ ਕਾਂਲ਼ਚਯ ਿਾਮ ਉਲ਼ਲਵ ਲ਼ਕਂਲ਼ਕਲ਼ਣਗਿੁ | 
ਨਲ਼ਲਵ ਕਾਲਂਿੁਗੇ ਘਲੁਕੇਨਲੁ || 
ਨਿਨਲ਼ਿਸੁਵ ਮੁੱਿੁ ਮੁਖਿ ਚੇਲੁਲ਼ਵਕੇ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ | 
ਸਲਹਲ਼ਲ ਨੰਮ ਵਧੂ੍ਰਵਰਰ || ੬ || 
 
ਰੰਨਿ ਮੋਲੇਗੱਿ ੁਲ਼ਚੰਨਿਾਭਰਣਗਿ | 
ਚੇੇੰਨੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ ਧ੍ਰਲ਼ਰਲ਼ਸਿਿੇ || 
ਚੇੇੰਨੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ ਧ੍ਰਲ਼ਰਲ਼ਸਿਿਾ ਿੇਲ਼ਵ | 
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ਤੰਨ ਮਨੇਯ ਵਧੂ੍ਰਵਰਰ ਸਲਹਲ਼ਲ || ੭ || 
 
ਕੁਂਭਕੁਚਿ ਮੇਲੇ ਇਂਲ਼ਬੱਿ ਹਾਰਗਿੁ | 
ਤੁਂਲ਼ਬ ਗੁਰੁਿ ਮੁਖਕਮਲ || 
ਤੁਂਲ਼ਬ ਗੁਰੁਿ ਮੁਖਕਮਲਿ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ ਜਗ | 
ਿਂਬੇ ਵਧੂ੍ਰਵਰਰ ਸਲਹਲ਼ਲ || ੮ || 
 
ਮੁੱਲ਼ਤਨ ਓਲੇਯੰਲ਼ਨੱਿਿੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ | 
ਕਸੂਲ਼ਰ ਲ਼ਤਲਕ ਧ੍ਰਲ਼ਰਲ਼ਸਿਿੇ || 
ਕਸੂਲ਼ਰ ਲ਼ਤਲਕ ਧ੍ਰਲ਼ਰਲ਼ਸਿਿਾ ਿੇਲ਼ਵ ਸ | 
ਰਵਤਰ  ਵਧੂ੍ਰਵਰਰ ਸਲਹਲ਼ਲ || ੯ || 
 
ਅਂਬੁਜਨਯਨਗਿੁ ਲ਼ਬਂਬਾਧ੍ਰਰਿ ਸ਼੍ਲ਼ਸ਼੍ | 
ਲ਼ਬਂਬਿਂਤੇਸੇਵ ਮੂਗੁਲ਼ਤਮਲ਼ਣਯ ਸ਼੍ਲ਼ਸ਼੍ || 
ਲ਼ਬਂਬਿਂਤੇਸੇਵ ਮੂਗੁਲ਼ਤਮਲ਼ਣਯ ਮਹਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ | 
ਉਂਬੁਿਕੀਯਲ਼ਲ ਵਧੂ੍ਰਵਰਰਗੇ || ੧੦ || 
 
ਮੁੱਲ਼ਤਨਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਤੇਲ਼ਯੱਿ ੁਨਵਰਤਨਿ ਮੁਕੁਿਵ | 
ਨੇੱਲ਼ਤਯ ਮੇਲੇ ਧ੍ਰਲ਼ਰਲ਼ਸਿਿੇ || 
ਨੇੱਲ਼ਤਯ ਮੇਲੇ ਧ੍ਰਲ਼ਰਲ਼ਸਿਿਾ ਿੇਵ ਤੰਨ | 
ਭਲ਼ਕਿਯ ਜਨਰ ਸਲਹਲ਼ਲ || ੧੧ || 
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ਕੁਂਿ ਮਂਿਾਰ ਜਾਜੀ ਕੁਸੁਮਗਿ ਵ੍ੁਂਿਵ | 
ਚੇਂਿਿ ਤੁਰੁਲ਼ਬਗੇ ਤੁਰੁਲ਼ਬਿਿੇ || 
ਕੁਂਿਵਰਣਿ ਕੋਮਲੇ ਮਹਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ ਕ੍ਸ਼੍ੁਪੇ | 
ਲ਼ਯਂਿ ਵਧੂ੍ਰਵਰਰ ਸਲਹਲ਼ਲ || ੧੨ || 
 
ਏਂਿੇਂਲ਼ਿਗੁ ਬਾਡਿ ਅਰਲ਼ਵਂਿਿ ਮਾਲੇਯ | 
ਇਂਲ਼ਿਰੇ ਪੋਿੇਵ ਕੋਰਿੱਲ਼ਲ || 
ਇਂਲ਼ਿਰੇ ਪੋਿੇਵ ਕੋਰਿੱਲ਼ਲ ਧ੍ਰਲ਼ਰਲ਼ਸਿਿੇ ਅਵ | 
ਲ਼ਿਂਿੁ ਵਧੂ੍ਰਵਰਰ ਸਲਹਲ਼ਲ || ੧੩ || 
 
ਿੇਵਾਂਗ ਪੱਿੇਯ ਮੇਲੁ ਹੋੱ ਲ਼ਿਕੇਯ | 
ਭਾਮੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ ਧ੍ਰਲ਼ਰਲ਼ਸਿਿੇ || 
ਭਾਮੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ ਧ੍ਰਲ਼ਰਲ਼ਸਿਿਾ ਿੇਲ਼ਵ ਤੰਨ | 
ਸੇਵਕ ਜਨਰ ਸਲਹਲ਼ਲ || ੧੪ || 
 
ਈ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ ਿੇਲ਼ਵਯ ਕਾਲੁਂਗੁਰ ਘਲਕੇਨਲੁ | 
ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ਲ਼ਸ਼੍ ਮੇੱਲਨੇ ਨਡੇਤਂਿਿੁ || 
ਸਾਲਾਲ਼ਗ ਕੁੱ ਲ਼ਿਰਦ ਸੁਰਰ ਸਭਯੇ ਕਂਡੁ | 
ਆਲੋਲ਼ਚਲ਼ਸਿਿੁ ਮਨਿੱਲ਼ਲ || ੧੫ || 
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ਤੰਨ ਮੱਕਿ ਕੁਂਿ ਤਾਨੇ ਪੇਿੁਵੁਿੱਕੇ | 
ਮੰਨਲ਼ਿ ਨਾਲ਼ਚ ਮਹਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ || 
ਤੰਨਾਮਲ਼ਿਂਿਲ਼ਲ ਕਰੇਯਿੇ ਓੱਬੋੱਬਰ | 
ਉੰਨਤ ਿੋਸ਼੍ਗਿਨੇਲ਼ਣਲ਼ਸਿਿੁ || ੧੬ || 
 
ਕੇਲਵਰੁ ਤਲੇਯੂਲ਼ਰ ਤਪਗੈਯੁ ਪੁਣਯਵ | 
ਗਲ਼ਿਲ਼ਸੱਿਰੇਨੂ ਫਲਲ਼ਵੱਲ || 
ਜਵਲ਼ਲਸੁਵ ਕੋਪਲ਼ਿ ਸ਼੍ਾਪਵ ਕੋਡੁਵਰੁ | 
ਲਲਨੇਯਲ਼ਨਵਰੁ ਓਲ਼ਲਸੁਵਰੇ || ੧੭ || 
 
ਏੱਲ ਸ਼੍ਾਸਿਰਗਿੋਲ਼ਿ ਿੁਰਲਭ ਜ੍ਞਾਨਵ | 
ਕਲ਼ਲਲ਼ਸ ਕੋਡੁਵ ਗੁਰਗੁਿੁ || 
ਬੱਲ਼ਲਿ ਧ੍ਰਨੱਕੇ ਮਰਿੁਾਲ਼ਗਵਲ਼ਰੱਬਰੁ | 
ਸੱਲਿ ਪੁਰੋਲ਼ਹਤੱਕੋਿਗਾਗਰੁ || ੧੮ || 
 
ਕਾਮਲ਼ਨਲ਼ਰਿਤਨ ੱਬ ਕਾਲ਼ਮਲ਼ਨਗੇ ਸੋਤੋੱਬ | 
ਭਾਲ਼ਮਲ਼ਨਯ ਲ਼ਹਂਿੇ ਹਾਲ਼ਰਿਵ || 
ਕਾਮਾਂਧ੍ਰਨਾਲ਼ਗ ਮੁਲ਼ਨਯ ਕਾਲ਼ਮਲ਼ਨਗੈਲ਼ਯਦਿਨ ੱਬ | 
ਕਾਮਲ਼ਿ ਗੁਰੁਤਲ੍ਪਗਾਲ਼ਮਯੋੱਬ || ੧੯ || 
 
ਨਸ਼੍ਵਰੈਸ਼੍ਵਰਯਵ ਬਯਸੁਵਨ ੱਬ ਪਰ | 
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ਰਾਸ਼੍ਰਲ਼ਯਲ਼ਸ ਬਾਿੁਵ ਈਸ਼੍ਵਰਨ ੱਬ || 
ਹਾਸਯਵ ਮਾਲ਼ਡ ਹੱਲ ਉਿੁਲ਼ਰਲ਼ਸਕੋਂਡਵਨ ੱਬ | 
ਦ੍੍ੁਸ਼੍ਯਾਂਲ਼ਘਰਯੋੱਬ ਓੱਕਣਨ ੱਬ || ੨੦ || 
 
ਮਾਵਨ ਕੋਂਿੋੱਬ ਮਰਿੁਾਲ਼ਗਹਨੁ ਗਡ | 
ਹਾਰਵਨ ਕੋਂਿੋੱਬ ਬਿਲ਼ਲਿ || 
ਜੀਵਰ ਕੋਂਿੋੱਬ ਕੁਲਗੇਡੇਂਿੇਲ਼ਣਸੁਵ | 
ਲ਼ਸ਼੍ਵਲ਼ਨਂਿੋੱਬ ਬਯਲਾਿ || ੨੧ || 
 
ਧ੍ਰਰ੍ਮਵੁਂਿੋੱਬਨਲ਼ਲ ਹੇੇੰਮੇਯ ਹਸੇਲ਼ਰਗੇ | 
ਅੰਮੰਮਤੱਕ ਗੁਣਲ਼ਵੱਲ || 
ਕ੍ਸ਼ਸ਼ੰ੍ਮੇਯ ਲ਼ਬੱਿੋੱਬ ਨਰਕਿਲ਼ਲ ਜੀਵਰ | 
ਮਰ੍ਮਵ ਮੇੱਲ਼ਿ ਕੋਲ਼ਲਸੁਵ || ੨੨ || 
 
ਖਿਨਂਤੇ ਓੱਬ ਤਨਗੇ ਸੱਲਿ ਭਾਗਯਵ | 
ਬੱਲ਼ਲਿਗਂਲ਼ਜ ਬਯਲਾਿ || 
ਿੁਰਲਭ ਮੁਲ਼ਕਿਗੇ ਿੂਰਵੇਂਿੇਲ਼ਨਸੁਵ ਪਾ | 
ਤਾਿ ਤਿੱਕੇ ਇਲ਼ਿਿ ਗਡ || ੨੩ || 
 
ਏੱਲਰਾਯੁਸ਼੍ਯਵ ਲ਼ਸ਼੍ਸ਼ੁਂ੍ਮਾਰਿੇਵ | 
ਸੱਲੀਲੇਲ਼ਯਂਿ ਤੋਲਲ਼ਗਸੁਵ || 
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ਓੱਲੇ ਨਾਲ਼ਨਵਰ ਲ਼ਨਤਯਮੁੱਤੈਿੇਯੇਂਿੁ | 
ਬੱਲਵਰੇੇੰਨ ਭਲ਼ਜਸੁਵਰੁ || ੨੪ || 
 
ਪਰਕ੍ਸ਼੍ੁਲ਼ਤਯ ਗੁਣਲ਼ਿਂਿ ਕੱਿਵੁਡੇਿੁ ਨਾਨਾ | 
ਲ਼ਵਕ੍ਸ਼੍ੁਲ਼ਤਗੋਿਗਾਲ਼ਗ ਭਵਿੱਲ਼ਲ || 
ਸੁਖਿੁ:ਖਵੁਂਬ ਬੋੇੰਮਾਲ਼ਿ ਜੀਵਰੁ | 
ਿੁ:ਖਕੇ ਿੂਰਿੇਲ਼ਨਪ ਏਨਗੇਣੇਯੇ || ੨੫ || 
 
ਓੱਬਨਾਵਨ ਮਗ ਮੱਤੋੱਬਨਾਵਨ ਮੋੇੰਮਗ | 
ਓੱਬਨਾਵਲ਼ਨਗੇ ਸ਼੍ਯਨਾਿ || 
ਓੱਬਨਾਵਨ ਪੋਰੁਵ ਮੱਲ਼ਤੱਬਰਾਵਲ਼ਨਗਂਲ਼ਜ | 
ਅੱਬਰਿਲਾਵਾਗ ਸੁਲ਼ਿਵਰੁ || ੨੬ || 
 
ਓੱਬਨਾਵਨ ਨਾਮਕਂਲ਼ਜ ਬੇੱਚੁਵ ਗਡ | 
ਸਰਵ ਲ਼ਰਗਾਵ ਅਮ੍੍ੁਤਵ || 
ਸਰਵ ਲ਼ਰਗਾਵ ਅਮ੍੍ੁਤਵਨੁਲ਼ਣਸੁਵ ਅਵ | 
ਨ ੱਬਨੇ ਲ਼ਨਰਲ਼ਨਸ਼੍ਟ ਲ਼ਨਰਵਿਯ || ੨੭ || 
 
ਲ਼ਨਰਲ਼ਨਸ਼੍ਟ ਲ਼ਨਰਵਿਯ ਏਂਬ ਸ਼੍ੁਤਯਰਥਵ | 
ਓਰੇਿੁ ਨ ਡਲੁ ਨਰਹਲ਼ਰਗੇ || 
ਨਰਕਯਾਤਨੇ ਸੱਲ ਿੁਲ਼ਰਤਾਲ਼ਿਿੂਰਲ਼ਨਗੇ | 
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ਮਰੁਿ ਮਨਬਂਿਂਤੇ ਨੁਲ਼ਡਯਲ਼ਿਰੁ || ੨੮ || 
 
ਓਂਿੋਂਿੁ ਗੁਣਗਿੁ ਇੱਿਾਵੁ ਇਵਰੱਲ਼ਲ | 
ਸਂਿਲ਼ਣਲ਼ਸਵ ੇਬਹ ੁਿੋਸ਼੍ || 
ਕੁਂਿੇੱਿਲ਼ਸ਼੍ਟੱਲਿ ਮੁਕੁਂਿਨੇ ਤਨਗੇਂਿੁ | 
ਇਂਲ਼ਿਰੇ ਪਲ਼ਤਯ ਨੇਨੇਿਿੁ || ੨੯ || 
 
ਿੇਵਰ੍ਲ਼ਸ਼੍ ਲ਼ਵਪਰਰ ਕੋਂਿੁ ਤੰਨੁਿਰਿੋਲ਼ਿੱਿੁ | 
ਤੀਲ਼ਵੱਿ ਹਲ਼ਰਗੇ ਿੁਲ਼ਰਤਵ || 
ਭਾਵਜ੍ਞਰੇਂਬਰੇ ਆਲਿੇਲੇਯ ਮਲੇੇ | 
ਲ਼ਸ਼੍ਵਨ ਲ਼ਲਂਗਵ ਲ਼ਨਲ਼ਲਸੁਵਰੇ || ੩੦ || 
 
ਹਲ਼ਸਵੁਤ੍੍ੁਸ਼ੇ੍ ਜਰੇ ਮਰਣ ਰੋਗਰੁਲ਼ਜਨਗਿੇਂਬ | 
ਅਸੁਰ ਲ਼ਪਸ਼੍ਾਲ਼ਚਗਿ ਭਯਵੇਂਬ || 
ਵਯਸਨ ਬਰਬਾਰਿੁ ਏਂਬ ਨਾਰਾਯਣਲ਼ਨਗੇ | 
ਪਸ਼ੁ੍ ਮੋਿਲਾਲ਼ਗ ਨੇਨੇਯਿੁ || ੩੧ || 
 
ਤਾ ਿੁੁਃਲ਼ਖਯਾਿਰੇ ਸੁਰਰਾਰਾਲ਼ਤਯ ਕਿੇਿੁ | 
ਮੋਿਵੀਵੁਿੱਕੇ ਧ੍ਰਰੇਗਾਲ਼ਗ || 
ਮਾਧ੍ਰਵ ਬਾਹਨੇ ਕੇਸਰੋਿੁ ਮੁਿੁਲ਼ਗਿ ਪਰਰ | 
ਬਾਲ਼ਧ੍ਰਪ ਕੇਸਰ ਲ਼ਬਲ਼ਡਸੁਵਨੇ || ੩੨ || 
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ਬੋੇੰਮਨਾਲਯਿੱਲ਼ਲ ਇੱਿਵਗੇ ਲਯਵੁਂਿੇ | 
ਜਨ੍ਮਲਯਲ਼ਵੱਲਿਵਲ਼ਨਗੇ || 
ਅੰਲ਼ਮਯਨੁਲ਼ਣਲ਼ਸੱਿ ਯਸ਼ੋ੍ਿੇਯਾਲ਼ਗੱਿਿੇ | 
ਅੰਮ ਇਵਗੇ ਹਲ਼ਸਤ੍੍ੁਸ਼ੇ੍ਯੁਂਿੇ || ੩੩ || 
 
ਆਗ ਭਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ ਭਜੋਯਲ਼ਵੱਤੁ ਪੂਲ਼ਜਸੁਵ | 
ਯੋਲ਼ਗਗੇ ਉਂਿੇ ਧ੍ਰਨਧ੍ਰਾਨਯ || 
ਆਗ ਿੋਰਕੋਂਬੁਿੇ ਪਾਕਮਾਡੁਵ ਵਲ਼ਹਨ ਮ | 
ੱੱਤਾਗਲੇੱਲ਼ਲਹਿੁੁ ਲ਼ਵਚਾਲ਼ਰਲ਼ਸਰੋ || ੩੪ || 
 
ਰੋਗਵਨੀਵ ਵਾਤ ਲ਼ਪੱਤ ਸ਼੍ਲੇ੍ਮ | 
ਆਗ ਕੂਡੁਵੁਿੇ ਰਮੇਯੋਡਨੇ || 
ਭਲ਼ੋਗਸੁਵਵਗੇ ਿੁਲ਼ਰਤਵ ਨੇਨੇਵਰੇ | 
ਈ ਗੁਣਲ਼ਨਲ਼ਧ੍ਰਗੇ ਏਣੇਯੁਿੇਂ || ੩੫ || 
 
ਰੰਮੇਿੇਲ਼ਵਯਰਨੱਲ਼ਪਕੋਂਲ਼ਡੱਪੁਿੁ | 
ਰੰਮੇਯਰਸਗੇ ਰਲ਼ਤ ਕਾਲ਼ਣਰੋ || 
ਅੰਮੋਘਵੀਰਯਵੁ ਚਲ਼ਲਲ਼ਸਿਰੇ ਪਰਿਯਿਲ਼ਲ | 
ਕੁਮਾਰਰ ਯਾਕੇ ਜਲ਼ਨਸਰੁ || ੩੬ || 
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ਏਕਤਰ  ਲ਼ਨਰਣੀਤ ਸ਼੍ਾਸਿਰਾਰਥ ਪਰਤਰ ਾਲ਼ਪ | 
ਬੇਕੇਂਬ ਨਯਾਯਵ ਲ਼ਤਲ਼ਿਿੁਕੋ || 
ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣਨ ੱਬਨੇ ਸਰਵ ਿੋਸ਼੍ੱਕੇ ਲ਼ਸ | 
ਲੁਕਨੇਂ ਬੁਿੁ ਸਲਹਲ਼ਲਕੇ || ੩੭ || 
 
ਏੱਲ ਜਗਵ ਨੁਂਲ਼ਗ ਿੱਲ਼ਕਲ਼ਸਕੋਂਡਵਗੇ | 
ਸੱਲਿੁ ਰੋਗ ਰੁਲ਼ਜਨਵੁ || 
ਬੱਲ ਵੈਿਯਰ ਕੇਲ਼ਿ ਆਜੀਲ਼ਰਿਮੂਲਵੇੱਲ | 
ਇੱਲ ਸਮਸਿ ਰੁਲ਼ਜਨਵੁ || ੩੮ || 
 
ਇਂਥਾ ਮੂਰੁਲ਼ਤਯ ਓਿਗੋਂਬ ਨਰਕ ਬਹ ੁ| 
ਭਰ ਾਂਤ ਨੀਨੇੱਲ਼ਲਂਿ ਤੋਲ਼ਰਸੁਵੇਲੋ || 
ਸਂਤੇਯ ਮਰੁਿ ਹਗੇੋਲੋ ਲ਼ਨੰਨ ਮਾਤ | 
ਸਂਤਰੁ ਕੇਲ਼ਿ ਸੋਗਸਰੁ || ੩੯ || 
 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਯਣਨ ਜਨਨੀਜਨਕਰੁ | 
ਨਾਨੇਂ ਬ ਵਾਿ ਨਲ਼ਡਯਿੋ || 
ਜਾਣਰਿਲ਼ਰਂਿਲ਼ਰਯ ਮੂਲਰੂਪਵ ਤੋਲ਼ਰ | 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਲ਼ਸਂਹਨ ਅਵਤਾਰ || ੪੦ || 
 
ਅਂਬੁਲ਼ਧ੍ਰਯ ਉਿਕਿਲ਼ਲ ਓਡੇਿੁ ਮੂਲ਼ਡਿ ਕੂਰ੍ਮ | 
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ਨੇਂ ਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਲ਼ਰਯ ਲ਼ਪਤਨਾਰੁ || 
ਏਂਬ ਸ਼੍ਰੀਹਲ਼ਰਯ ਲ਼ਪਤਨਾਰੁ ਅਿਲ਼ਰਂਿ ਸਵਾ | 
ਯਂਭੁਗਿੇੱਲ ਅਵਤਾਰ || ੪੧ || 
 
ਿੇਵਲ਼ਕਯ ਗਰ੍ਭਿਲ਼ਲ ਿੇਵਨਵਤਲ਼ਰਲ਼ਸਿ | 
ਭਾਵਵੰਨੁ ਬੱਲ ਲ਼ਵਵੇਲ਼ਕਗਿੁ || 
ਈ ਵਸੁਧ੍ਰੇਯੋਿਗੇ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣਗੇ ਜਨ੍ਮਵ | 
ਆਵ ਪਲ਼ਰਯਲ਼ਲ ਨੁਲ਼ਡਯੁਵੇਯੋ || ੪੨ || 
 
ਆਕਲ਼ਿਸੁਵਾਗ ਯਸ਼ੋ੍ਿਾਿੇਲ਼ਵਗੇ | 
ਿੇਵ ਤੰਨ ਿਗੇ ਹਿੁੁਲ਼ਗੱਿ || 
ਭੁਵਨਵੇੱਲਵ ਤੋਲ਼ਰਿੁਲ਼ਿੱਲਵੇ | 
ਆ ਲ਼ਵਸ਼ੁ੍ ਗਰ੍ਭਿੋਿਡਗੁਵਨੇ || ੪੩ || 
 
ਆਨੇਯ ਮਯਾਨਿੱਲ਼ਲ ਅਡਲ਼ਗਲ਼ਸਿਵਰੁਂਿੇ | 
ਅਨੇਕ ਕੋਲ਼ਿ ਅਜਾਂਡਵ || 
ਅਣੁਰੇਣੁ ਰੂਪਿਲ਼ਲ ਆਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਲ਼ਰਯ | 
ਜਨਲ਼ਨ ਜਠਰਵੁ ਓਿਗੋਂਬੁਿੇ || ੪੪ || 
 
ਅਿਲ਼ਰਂਿ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣਲ਼ਨਗੇ ਜਨ੍ਮਵੇਂਬੁਿੁ ਸੱਲ | 
ਮਿਨਲ਼ਨਵਨ ਕੁਮਾਰਨੁ || 
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ਕਿਨਲ਼ਿ ਕਣੇਗਿ ਇਵਨੇਿੇਗੇਸੇਵਨੇ | 
ਸੁਿਤੇਲ਼ਰਲ਼ਗਵਨੇਂ ਤੁ ਲ਼ਸਲੁਕੁਵਨੇ || ੪੫ || 
 
ਅਿਲ਼ਰਂਿ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣਲ਼ਨਗੇ ਪਰਨਾਰੀ ਸਂਗਵ ਕੋ | 
ਲ਼ਵਿਰਾਿ ਬੁਧ੍ਰਰੁ ਨੁਲ਼ਡਵਾਰੇ || 
ਸਿਰਵੇ ਈ ਮਾਤੁ ਸਰਵ  ਵੇਿਂਗਿੁ | 
ਮੁਿਲ਼ਿਂਿ ਤਾਵੁ ਸੁਲ਼ਤਸੁਵਵੁ || ੪੬ || 
 
ਏਂਿ ਭਾਗਵਤਿ ਚੇਂਿਿ ਮਾਤਨੁ | 
ਮਂਿਮਾਨਵ ਮਨਲ਼ਸਗੇ || 
ਤਂਿਕੋ ਜਗੱਕੇ ਕੈਵਲਯਵੀਵ ਮੁ | 
ਕੁਂਿਗੇ ਕੁਂਿੁ ਕੋਰਤੇ ਸੱਲਿੁ || ੪੭ || 
 
ਹੱਤੁ ਵਰ੍ਸ਼੍ਿ ਕੇਿਗੇ ਮੱਕਿਾਲ਼ਿਕੇਯੱਲ਼ਲ | 
ਲ਼ਚੱਤ ਸਿਰੀਯਲ਼ਰਗੇ ਏਰਗੁਵਿੇ || 
ਅਲ਼ਰਿਲ਼ਯਂਿਲ਼ਰਿਲ਼ਸਿ ਗੋਕੁਲਿ ਕਨਯੇਯਰ | 
ਸਤਯ ਸਂਕਲ੍ਪ ਬੇਲ਼ਰਲ਼ਤੱਿ || ੪੮ || 
 
ਹੱਤੁ ਮੱਤਾਰੁ ਸਾਲ਼ਸਰ ਸਿਰੀਯਰੱਲ਼ਲ | 
ਹੱਤੁ ਹੱਤੇਲ਼ਨਪ ਕ੍ਰਮਲ਼ਿਂਿ || 
ਪੁਤਰ ਰ ਵੀਰਯਿੱਲ਼ਲ ਸ੍੍ੁਲ਼ਸ਼੍ਟਲ਼ਸਿਵਰੁਂਿੇ | 
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ਅਲ਼ਰਿਯ ਸ੍੍ੁਲ਼ਸ਼੍ਟਹਲ਼ਰਲ਼ਗਿੁ || ੪੯ || 
 
ਰੋਮਰੋਮਕੂਪ ਕੋਲ਼ਿਵ੍ੁਕ੍ਸ਼ਸ਼ਂ੍ਗਿ | 
ਲ਼ਨਰ੍ਲ਼ਮਲ਼ਸ ਗੋਪਾਲਰ ਤੇਰਲ਼ਿਲ਼ਸਿ || 
ਨੰਮ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣਨੁ ਮੱਕਿ ਸ੍੍ੁਲ਼ਜਸੁਵ | 
ਮਲ਼ਹਮੇ ਬੱਲਵਲ਼ਰਗੇ ਸਲਹਲ਼ਲਕੇ || ੫੦ || 
 
ਮੰਣਨੇਕੇ ਮੇੱ ਿੇਯੇਂਬ ਯਸ਼ੋ੍ਿੇਗੇ | 
ਸੰਣ ਬਾਯੋਿਗੇ ਜਗਂਗਿ || 
ਕੰਣਾਰੇ ਤੋਲ਼ਰਿ ਨੰਮ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣਨ | 
ਘਨਤੇ ਬੱਲਵਰ ਸਲਹਲ਼ਲਕੇ || ੫੧ || 
 
ਨਾਰਿ ਸਨਕਾਲ਼ਿ ਮੋਿਲਾਿ ਯੋਲ਼ਗਗਿੁ | 
ਨਾਲ਼ਰਯਲ਼ਰਗੇ ਮਰੁਿਾਹਰੇ || 
ਓਰਂਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣਨਲ਼ਡਗਲ਼ਡਗੇਰਗੁਵਰੇ | 
ਆਰਾਲ਼ਧ੍ਰਸੁੱਤ ਭਲ਼ਜਸੁਵਰੇ || ੫੨ || 
 
ਅਂਬੁਜਸਂਭਵ ਲ਼ਤਰਯਂਬਕ ਮੋਿਲਾਿ | 
ਨਂਲ਼ਬਿਵਲ਼ਰਗੇ ਵਰਲ਼ਵੱਤ || 
ਸਂਭਰਮਿ ਸੁਰਰੁ ਏੱਿਸ਼੍ੁ ਿੋਸ਼੍ | 
ਇਂਲ਼ਬੱਿਲ਼ਰਵਨ ਭਲ਼ਜਸੁਵਰੇ || ੫੩ || 
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ਅਵਨੁਂਗੁਸ਼੍ੁਵ ਤੋਿੇਿ ਗਂਗਾਿੇਲ਼ਵ | 
ਪਾਵਨਿੇਲ਼ਨਲ਼ਸ ਮੇਰੇਯਿੇ || 
ਜੀਵਨ ਸੇਰੁਵ ਪਾਪਵ ਕਿੇਵਿੁ | 
ਈ ਵਾਸੁਿੇਵਗੇ ਏਣੇਯੁਿੇਂ || ੫੪ || 
 
ਲ਼ਕਲ੍ਲ਼ਬਸ਼੍ਲ਼ਵੱਿਰੇ ਅਗਰਪੂਜੇਯਨੁ | 
ਸਰਵਰਾਯਰ ਸਭਯੋੇਿਗੇ || 
ਉੱਲ਼ਬਿ ਮਨਲ਼ਿਂਿ ਧ੍ਰਰ੍ਮਜ ਮਾਡੁਵਨੇਲੇ | 
ਕੋੱਬਲ਼ਿਰੇਲੋ ਪਰਵਾਲ਼ਿ || ੫੫ || 
 
ਸਾਲ਼ਵੱਲਿ ਹਲ਼ਰਗੇ ਨਰਕਯਾਤਨੇ ਸੱਲ | 
ਜੀਵਂਤਲ਼ਰਗੇ ਨਰਕਿਲ਼ਲ || 
ਨ ਵਨੀਵਨੁ ਲ਼ਨੰਮ ਯਮਿੇਵਨੁ | 
ਨ ਵਾ ਨੀ ਹਲ਼ਰਯ ਗੁਣਵਲ਼ਰਯੇ || ੫੬ || 
 
ਨਰਕਵਾਿੁਵ ਯਮਧ੍ਰਰ੍ਮਰਾਯ ਤੰਨ | 
ਨਰਜਨ੍ਮਿੋਿਗੇ ਪੋਰਲ਼ਿਲ਼ਸ || 
ਮਰਲ਼ਿ ਤੰਨਰਕਿਲ਼ਲ ਪੋਰਲ਼ਿਲ਼ਸ ਕੋਲੁਵਨੁ | 
ਕੁਰੁ ਲ਼ਨੰਨ ਕੁਹਕ ਕੋਿਿੱਲ਼ਲ || ੫੭ || 
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ਬੋੇੰਮਨ ਨੂਰੁ ਵਰ੍ਸ਼੍ ਪਲ਼ਰਯਂਤ ਪਰਿਯਿਲ਼ਲ | 
ਸੁੰਮਨੇਯਾਲ਼ਗ ਮਲਲ਼ਗੱਪ || 
ਨੰਮ ਨਾਰਾਯਣਗੇ ਹਲ਼ਸ ਤ੍੍ੁਸ਼ੇ੍ ਜਰਾਮਰਣ ਿੁ | 
ਸ਼੍ਕਰ੍ਮਿੁੁਃਖਗਿੁ ਤੋਡਸੁਵਰੇ || ੫੮ || 
 
ਰੱਕਸਰਸਿਰਗਲ਼ਿਂਿ ਗਾਯਵਡੇਯਿ | 
ਅਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ ਕਾਯਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣ || 
ਤੁੱਛ ਯਮਭਿਰ ਸ਼੍ਸਿਰਕਿੁਕੁਵਨੱਲ | 
ਹੁੱਚ ਨੀ ਹਲ਼ਰਯ ਗੁਣਵਲ਼ਰਯੇ || ੫੯ || 
 
ਲ਼ਕੱਚਨੁਲ਼ਂਗਿਨੁ ਨੰਮ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣਨੁ | 
ਤੁੱਛ ਨਰਕਿੋਿੁ ਅਨਲਲ਼ਨਗੇ || 
ਬੇੱਚੁਵਨੱਲ ਅਿਲ਼ਰਿਂਵਗੇ ਨਰਕ | 
ਮੇੱਚੁਵਰੱਲ ਬੁਧ੍ਰਰੇੱਲ || ੬੦ || 
 
ਮਨੇਯੱਲ਼ਲ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮੇਯ ਤਾਿਦ ਵੀਰਭਿ | 
ਰਣਰਂਗਿੱਲ਼ਲ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਲ਼ਮਸੁਵਨੇ || 
ਅਣੁਵਾਲ਼ਗ ਨੰਮ ਲ਼ਹਤੱਕੇ ਮਨਿੋਿਲ਼ਗਨ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣ | 
ਮੁਲ਼ਨਵ ਕਾਲੱਕੇ ਮਹੱਤਾਿ || ੬੧ || 
 
ਤਾਯ ਪੋੱਿੇਲ਼ਯਂਿ ਮੂਲਰੂਪਵ ਤੋਲ਼ਰ | 
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ਆਯੁਧ੍ਰ ਸਲ਼ਹਤ ਪੋਰਵਂਿ || 
ਨਯਾਯਕੋਲ਼ਵਿਰੁ ਪੁੱਲ਼ਿਿਨੇਂ ਬਰੇ | 
ਬਾਲ਼ਯਗੇ ਬਂਿਂਤੇ ਬੋਗਿਲ਼ਿਰੁ || ੬੨ || 
 
ਉੱਿ ਪੀਤਾਂਬਰ ਤੋੱਿ ਭੂਸ਼੍ਣਂਗਿੁ | 
ਇੱਿ ਨਵਰਤਨਿ ਲ਼ਕਰੀਿਵੁ || 
ਮੇੱਲ਼ਿਿ ਕੁਰੁਹ ਏਿੇਯੱਲ਼ਲ ਤੋਲ਼ਰਿ ਸ਼੍ਰੀ | 
ਲ਼ਵੱਠਲ ਪੁੱਲ਼ਿਿਵਨੇਨਬਹਿੇੁ || ੬੩ || 
 
੍ੁਸ਼੍ਭਂਸਮੇਸ਼੍ ਮਲ਼ਹਸ਼੍ ਮੂਸ਼੍ਕਵਾਹਨਵੇਲ਼ਰ ਮਾ | 
ਲ਼ਨਸਰਂਤੇ ਸੁਲ਼ਿਵ ਸੁਰਰੇੱਲ || 
ਏਸੇਵ ਿੇਵੇਸ਼੍ਾਨਰ ਸਾਹਸੱਕੇ ਮਲ਼ਣਿਰੁ | 
ਕੁਸੁਮਨਾਭਲ਼ਨਗੇ ਸਲ਼ਰਯੁਂਿੇ || ੬੪ || 
 
ਓਂਿੋਂਿੁ ਗੁਣਗਿੁ ਇੱਿਾਵੁ ਇਵਰੱਲ਼ਲ | 
ਸਂਿਲ਼ਣਲ਼ਸਵੇਕੋ ਬਹਿੋੁਸ਼੍ || 
ਕੁਂਿੇੱਿਲ਼ਸ਼੍ਟੱਲਿ ਮੁਕੁਂਿਨੇ ਤਨਗੇਂਿੁ | 
ਇਂਲ਼ਿਰੇ ਪਲ਼ਤਯ ਨੇਨੇਿਿੁ || ੬੫ || 
 
ਇਂਤੁ ਲ਼ਚਂਲ਼ਤਲ਼ਸ ਰਮੇ ਸਂਤਰਾ ਮਨ ਪਿਵ | 
ਸਂਤੋਸ਼੍ ਮਨਲ਼ਿ ਨੇਨੇਵੁੱਤ || 
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ਸਂਤੋਸ਼੍ ਮਨਲ਼ਿ ਨੇਨੇਵੁੱਤ ਤੰਨ ਸ਼੍ਰੀ | 
ਕਾਂਤਲ਼ਨੱਿੇਡੇਗੇ ਨਡੇਿਿੁ || ੬੬ || 
 
ਕਂਿਰ੍ਪ ਕੋਲ਼ਿਗਿ ਗੇਲੁਵ ਸੌਂਿਰਯਿ | 
ਚਂਿਵਾਲ਼ਗੱਿ ਚੇਲੁਵਨ || 
ਇਂਲ਼ਿਰੇ ਕਂਡੁ ਇਵਨੇ ਤਨਗੇ ਪਲ਼ਤ | 
ਯੇਂਿਵਨ ਬਲ਼ਿਗੇ ਨਡੇਿਿੁ || ੬੭ || 
 
ਈ ਤੇਰਿ ਸੁਰਰ ਸੁੱਤ ਨ ਡੁੱਤ ਲਕ੍ਸ਼੍ਲ਼ਮ | 
ਲ਼ਚੱਤਵ ਕੋਡਿੇ ਨਸੁਨਗੁਤ || 
ਲ਼ਚੱਤਵ ਕੋਡਿੇ ਨਸੁਨਗੁਤ ਬਂਿੁ ਪੁਰੁ | 
ਸ਼ੋ੍ੱਤਮਨ ਕਂਡੁ ਨਲ਼ਮਲ਼ਸਿਿੁ || ੬੮ || 
 
ਨਾਨਾ ਕੁਸੁਮਗਲ਼ਿਂਿ ਮਾਲ਼ਡਿ ਮਾਲੇਯ | 
ਸ਼੍ਰੀਨਾਲ਼ਰ ਤੰਨ ਕਰਿੱਲ਼ਲ || 
ਪੀਨਕਂਧ੍ਰਰਿ ਲ਼ਤਰ ਲ਼ਵਕ੍ਰਮਰਾਯਨ | 
ਕੋਰਲ਼ਿਨ ਮੇਲ਼ਲੱਿੁ ਨਲ਼ਮਲ਼ਸਿਿੁ || ੬੯ || 
 
ਉੱਿ ਪੋਂਬੱਿੇਯ ਤੋੱਿਾਭਰਣਂਗਿੁ | 
ਇੱਿ ਨਵਰਤਨਿ ਮੁਕੁਿਵੁ || 
ਿੁਸ਼੍ਟਮਰਦਨਨੇਂ ਬ ਕਡੇਯ ਪੇਂਡੇਗਿੁ | 
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ਇੱਲ਼ਿੱਿ ਹਲ਼ਰਗੇ ਵਧੁ੍ਰਵਾਿਿੁ || ੭੦ || 
 
ਕੋਂਬੁ ਚਂਬਕ ਕਹਿੇ ਤਾਿ ਮੱਿਿੇਗਿੁ | 
ਤਂਬਿੇ ਭਲ਼ੇਰ ਪਿਹਗਿੁ || 
ਭੋਂ ਭੋਂ ਏਂਬ ਸ਼੍ਂਖ ਡੋੱਿੁ ਮੌਲ਼ਰਗਿੁ | 
ਅਂਬੁਲ਼ਧ੍ਰਯ ਮਨੇਯੱਲੇਸੇਿਵੁ || ੭੧ || 
 
ਅਰ੍ਘਯਪਾਿਯਾਚਮਨ ਮੋਿਲਾਿ ਸ਼ੋ੍ਡਸ਼੍ਾ | 
ਨਰ੍ਘਯ ਪੂਜੇਲ਼ਯੱਤਨਲ਼ਿਯਗੇ | 
ਓੱਲ਼ਗਿ ਮਨਲ਼ਿਂਿ ਧ੍ਰਾਰੇਯੇਰੇਿਨੇ ਲ਼ਸਂਧੁ੍ਰ | 
ਸਿਗਲ਼ਤਲ਼ਯੱਤੁ ਸਲਹੇਂਿ || ੭੨ || 
 
ਵੇਿੋਕਿ ਮਂਤਰ  ਪੇਲ਼ਿ ਵਲ਼ਸਸ਼੍ਠ ਨਾਰਿ ਮੋਿ | 
ਲਾਿ ਮੁਨੀਂਿਰਰੁ ਮੁਿਲ਼ਿਂਿ || 
ਵਧੂ੍ਰਵਰਰ ਮੇਲੇ ਸ਼ੋ੍ਭਨਿਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਤੇਯਨੁ | 
ਮੋਿਵੀਯੁੱਤ ਤਲ਼ਿਿਰੁ || ੭੩ || 
 
ਸਂਭਰਮਲ਼ਿਂਿਂਬਰਲ਼ਿ ਿੁਂਿੁਲ਼ਭ ਮੋਿਗਲੁ | 
ਤੁਂਬੁਰੁ ਨਾਰਿਰੁ ਸੁਲ਼ਤਸੁੱਤ || 
ਤੁਂਬੁਰੁ ਨਾਰਿਰੁ ਸੁਲ਼ਤਸੁੱਤ ਪਾਲ਼ਡਿਰੁ ਪੀ | 
ਤਾਂਬਰਧ੍ਰਰਨ ਮਲ਼ਹਮੇਯ || ੭੪ || 

18

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ਿੇਵਨਾਲ਼ਰਯਰੇੱਲ ਬਿੋਂਿਲ਼ਗ ਪਾਠਕਰੁ | 
ਓਲ਼ਵ ਪਾਡੁੱਤ ਕੁਲ਼ਣਿਰੁ || 
ਿੇਵਤਰੁਲ਼ਵਨ ਹਲ਼ੂਵਨ ਮਿੇਗਿ | 
ਸ਼੍ਰੀਵਰਨ ਮੇਲੇ ਕਰੇਿਰੁ || ੭੫ || 
 
ਮੁੱਤੁ ਰਤਨਗਲ਼ਿਂਿ ਕੇੱਲ਼ਤਲ਼ਸਿ ਹਸੇਯ ਨਵ | 
ਰਤਨ ਮਂਿਪਲ਼ਿ ਪਸਲ਼ਰਲ਼ਸ || 
ਨਵਰਤਨਮਂਿਪਲ਼ਿ ਪਸਲ਼ਰਲ਼ਸ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣਨ | 
ਮੁੱਤੈਿੇਯਰੇੱਲ ਕਰੇਿਰੁ || ੭੬ || 
 
ਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਨਨੇ ਬਾ ਿੋਸ਼੍ਿੂਰਨੇ ਬਾ | 
ਭਾਸੁਰਕਾਯ ਹਲ਼ਰਯੇ ਬਾ || 
ਭਾਸੁਰਕਾਯ ਹਲ਼ਰਯੇ ਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣ ਲ਼ਵ | 
ਲਾਸਲ਼ਿਂਿੇੇੰਮਹਸੇਗੇ ਬਾ || ੭੭ || 
 
ਕਂਜਲੋਚਨਨੇ ਬਾ ਮਜੁਂਿ ਮੂਲ਼ਰਿਯੇ ਬਾ | 
ਕੁਂਜਰ ਵਰਿਾਯਕਨੇ ਬਾ || 
ਕੁਂਜਰਵਰਿਾਯਕਨੇ ਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣ ਲ਼ਨ | 
ਰਂਜਨ ਨੰਮ ਹਸੇਗੇ ਬਾ || ੭੮ || 
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ਆਲ਼ਿਕਾਲਿੱਲ਼ਲ ਆਲਿੇਲੇਯ ਮੇਲੇ | 
ਸ਼੍ਰੀਿੇਲ਼ਵਯਰੋਡਨੇ ਪਵਲ਼ਡਲ਼ਸਿ || 
ਸ਼੍ਰੀਿੇਲ਼ਵਯਰੋਡਨੇ ਪਵਲ਼ਡਲ਼ਸਿ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣ | 
ਮੋਿਲ਼ਿਂਿੋੇੰਮ ਹਸੇਗੇ ਬਾ || ੭੯ || 
 
ਆਲ਼ਿਕਾਰਣਨਾਲ਼ਗ ਆਗ ਮਲਲ਼ਗੱਿੁ | 
ਮੋਿਜੀਵਰ ਤੰਨ ਉਿਰਿਲ਼ਲ || 
ਮੋਿ ਜੀਵਰ ਤੰਨੁਿਰਿਲ਼ਲ ਇਂਲ਼ਬੱਿ ਅ | 
ਨਾਲ਼ਿ ਮੂਰੁਲ਼ਤਯੇ ਹਸਗੇੇ ਬਾ || ੮੦ || 
 
ਲ਼ਚਨ੍ਮਯਵੇਲ਼ਨਪ ਲ਼ਨੰਮ ਮਨੇਗਿੱਲ਼ਲ ਜੋ | 
ਲ਼ਤਰ੍ਮਯਵਾਿ ਪਦ੍ਮਿੱਲ਼ਲ || 
ਰੰਮੇਯਰੋਡਗੂਲ਼ਡ ਰਲ਼ਮਸੁਵ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣ | 
ਨੰਮ ਮਨੇਯ ਹਸੇਗੇ ਬਾ || ੮੧ || 
 
ਨਾਨਾਵਤਾਰਿਲ਼ਲ ਨਂਲ਼ਬਿ ਸੁਰਲ਼ਰਗੇ | 
ਆਨਂਿਵੀਵ ਕਰੁਲ਼ਣ ਬਾ || 
ਆਨਂਿਵੀਵ ਕਰੁਲ਼ਣ ਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣ | 
ਸ਼੍ਰੀਨਾਲ਼ਰਯੋਡਨੇ ਹਸਗੇਏਿੁ || ੮੨ || 
 
ਬੋੇੰਮਨਾਲਯਿੱਲ਼ਲ ਰੰਨਿ ਪੀਠਲ਼ਿ ਕੁਲ਼ਿਤੁ | 
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ਓੰਮਨਲ਼ਿ ਨੇਹਵ ਮਾਡੁਵ || 
ਲ਼ਨਰ੍ਮਲ ਪੂਜੇਯ ਕੈਗੋਂਬ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣ ਪ | 
ਰਮ ਮੂਰੁਲ਼ਤਯੇ ਹਸਗੇੇ ਬਾ || ੮੩ || 
 
ਮੁਖਯਪਰਾਣਨ ਮਨੇਯਲ਼ਲ ਭਾਰਤੀਿੇਲ਼ਵਯਾਗ | 
ਲ਼ਲੱਲ਼ਕ ਬਲ਼ਡਲ਼ਸਿ ਰਸਾਯਨਵ || 
ਸੱਕਰੇਗੂਲ਼ਡਿ ਪਾਯਸ ਸਲ਼ਵਯੁਵ | 
ਰੱਕਸਵੈਲ਼ਰਯੇ ਹਸੇਗੇ ਬਾ || ੮੪ || 
 
ਰੁਿਰਨ ਮਨੇਯੱਲ਼ਲ ਰਿੁਰ ਾਲ਼ਣਿੇਲ਼ਵਯਰੁ | 
ਭਿਰਮਂਿਪਲ਼ਿ ਕੁੱਲ਼ਿਲ਼ਰਲ਼ਸ || 
ਸਵਾਿਵ ੰਨਂਗਿ ਬਲ਼ਡਸਲੁ ਕੈਗੋਂਡ | 
ਮੁੱਿੁ ਨਰਲ਼ਸਂਹ ਹਸਗੇੇ ਬਾ || ੮੫ || 
 
ਗਰੁਡਨ ਮੇਲੇਲ਼ਰ ਗਗਨ ਮਾਰਗਿੱਲ਼ਲ | 
ਤਰਤਰਲ਼ਿ ਸੁਲ਼ਤਪ ਸੁਰਸਿਰੀਯਰ || 
ਮੇਰੇਵ ਗਂਧ੍ਰਰਵਰ ਗਾਨਵ ਸਲ਼ਵਯੁਵ | 
ਨਰਹਲ਼ਰ ਨੰਮ ਹਸੇਗੇ ਬਾ || ੮੬ || 
 
ਲ਼ਨੰਮੰਣਨ ਮਨੇਯ ਸੁਧ੍ਰਰ੍ਮ ਸਭਯੇੱਲ਼ਲ | 
ਉਮੇਯਰਸ ਨਲ਼ਮਲ਼ਸਿ || 
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ਧ੍ਰਰ੍ਮਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਕਨੇਲ਼ਨਪ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣ ਕ੍ਸ਼੍ੁਪੇਲ਼ਯਂਿ ਪ | 
ਰਮ ਮੂਰੁਲ਼ਤਯੇ ਹਸਗੇੇ ਬਾ || ੮੭ || 
 
ਇਂਿਰਨ ਮਨੇਗਹੋਲ਼ਗ ਅਲ਼ਿਲ਼ਤਗੇ ਕੁਂਡਲਲ਼ਵੱਤੁ | 
ਅਂਿਿ ਪੂਜੇਯ ਕੈਗੋਂਡੁ || 
ਅਂਿਿ ਪੂਜੇਯ ਕੈਗੋਂਡੁ ਸੁਰਤਰੁਵ | 
ਇਂਲ਼ਿਰੇਲ਼ਗੱਤ ਹਲ਼ਰਯੇ ਬਾ || ੮੮ || 
 
ਲ਼ਨੰਮ ਨੇਨੇਵ ਮੁਲ਼ਨ ਹ੍੍ੁਿਯਿਲ਼ਲ ਨੇਲੇਲ਼ਸਿ | 
ਧ੍ਰਰ੍ਮਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਕਨੇਲ਼ਨਸੁਵ || 
ਸੰਮਤਵਾਲ਼ਗੱਿ ਪੂਜੇਯ ਕੈਗੋਂਡ ਲ਼ਨ | 
ੱੱਸੀਮ ਮਲ਼ਹਮ ਹਸਗੇੇ ਬਾ || ੮੯ || 
 
ਮੁੱਲ਼ਤਨ ਸੱਲ਼ਤਗੇਯ ਨਵਰਤਨਿ ਚਾਮਰ | 
ਸੁੱਤ ਨਲ਼ਲਵਪ੍ਸਰ ਸਿਰੀਯਰ || 
ਨ੍੍ੁਤਯਵ ਨ ਡੁਤ ਲ਼ਚਤਰ  ਵਾਿਯਂਗਿ ਸਂ | 
ਪੱਲ਼ਤਨ ਹਲ਼ਰਯੇ ਹਸਗੇੇ ਬਾ || ੯੦ || 
 
ਏਨਲੁ ਨਗੁਤ ਬਂਿੁ ਹਸੇਯ ਮੇਲੇ | 
ਵਲ਼ਨਤੇ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮਯੋਡਗੂਲ਼ਡ || 
ਅਨਂਤ ਵੈਭਵਲ਼ਿ ਕੁਲ਼ਿਤ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣਨ ਨਾਲੁ | 
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ਲ਼ਿਨਿੁਤ੍ਸਵਵ ਨਡੇਲ਼ਸਿਰੁ || ੯੧ || 
 
ਅੱਤੇਰੇਲ਼ਨਪ ਗਂਗੇ ਯਮੁਨੇ ਸਰਸਵਲ਼ਤ ਭਾ | 
ਰਲ਼ਤ ਮੋਿਲਾਿ ਸੁਰਸਿਰੀਯਰੁ || 
ਮੁੱਲ਼ਤਨਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਤੇਯੰਨੁ ਸ਼ੋ੍ਭਾਨਵੇਨੁਤਲ਼ਲ ਤੰਮ | 
ਅਲ਼ਰਿਯਲ਼ਿਯਗੇ ਤਲ਼ਿਿਰੁ || ੯੨ || 
 
ਰਤਨਾਿਾਰਲ਼ਤਗੇ ਸੁੱਤ ਮੁੱਤਨੇ ਤੁਂਲ਼ਬ | 
ਮੁੱਤੈਿੇਯਰੇੱਲ ਧ੍ਰਵਿਿ || 
ਮੁੱਤੈਿੇਯਰੇੱਲ ਧ੍ਰਵਿਿ ਪਿਨ ਪਾ | 
ਡੁੱਤਲੇੱਲ਼ਤਿਰੇ ਲ਼ਸਰਵਰਗੇ || ੯੩ || 
 
ਬੋੇੰਮਤੰਨਰਲ਼ਸ ਕੂਡੇ ਬਂਿੇਰਲ਼ਗਿ | 
ਉਮੇਯਰਸ ਨਲ਼ਮਲ਼ਸਿ || 
ਅਮਰਰੇੱਲਰੁ ਬਗੇਬਗੇ ਉਡੁਗੋਰੇਗਿ | 
ਰੰਮੇਯਰਸਗੇ ਸੱਲ਼ਲਲ਼ਸਿਰੁ || ੯੪ || 
 
ਸਤਯਲੋਕਿ ਬੋੇੰਮ ਕੌਸੁਭਰਤਨਵਲ਼ਨੱਤ | 
ਮੁਕਿਾਸੁਰਰੁ ਮੁਿਲ਼ਿਂਿ || 
ਮੁੱਲ਼ਤਨ ਕਂਠੀਸਰਵ ਮੁਖਯਪਰਾਣਲ਼ਨੱਤ | 
ਮਸਿਕਿ ਮਲ਼ਣਯ ਲ਼ਸ਼੍ਵਲ਼ਨੱਤ || ੯੫ || 
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ਤੰਨਰਲ਼ਸ ਕੂਡੇ ਸਲ਼ਵਨੁਲ਼ਡ ਨੁਲ਼ਡਵਾਗ | 
ਵਿਨਿੱਲ਼ਲੱਿਲ਼ਗਨ ਕੇਡਿਂਤੇ || 
ਵਲ਼ਹਨ ਪਰਲ਼ਤਸ਼੍ਠੇਯ ਮਾਲ਼ਡ ਅਵਨ ਿਲ਼ਗੱਿ | 
ਤੰਨਾਹਲ਼ੁਤ ਲ਼ਿੱਬਣ ਸੁਰਲ਼ਰਗੇ || ੯੬ || 
 
ਕੋੱਲ਼ਬਿ ਖਿਰੋਲ਼ਡਲ਼ਸ ਅਮ੍੍ੁਤਾੰਨ ਊਿੱਕੇ | 
ਉੱਲ਼ਬਿ ਹਰੁਸ਼੍ਲ਼ਿ ਉਲ਼ਣਸਲੁ || 
ਉੱਲ਼ਬਿ ਹਰੁਸ਼੍ਲ਼ਿ ਉਲ਼ਣਸਬੇਕੇਂਿੁ ਲ਼ਸਂਧੁ੍ਰ | 
ਸਰਵ ਲ਼ਰਗੇਡੇਯ ਮਾਲ਼ਡਲ਼ਸਿ || ੯੭ || 
 
ਮਾਵਨ ਮਨੇਯੱਲ਼ਲ ਿੇਵਲ਼ਰਗੌਤਣਵ | 
ਿਾਨਵਰੁ ਕੇਲ਼ਡਸਿੇ ਲ਼ਬਡਰੇਂਿੁ || 
ਿਾਨਵਰੁ ਕੇਲ਼ਡਸਿੇ ਲ਼ਬਡਰੇਂਿੁ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣ | 
ਿੇਵ ਸਿਰੀਵੇਸ਼੍ਵ ਧ੍ਰਲ਼ਰਲ਼ਸਿ || ੯੮ || 
 
ਤੰਨ ਸੌਂਿਰਯਲ਼ਿਂਿੁੰਨਤਮਯਵਾਿ ਲਾ | 
ਵਣਯਲ਼ਿਂਿ ਮੇਰੇਵ ਲ਼ਨਜਪਲ਼ਤਯ || 
ਹੇੇੰਣੁਰੂਪਵ ਕਂਡੁ ਕਨਯੇ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮ ਇਵ | 
ਗਨਯਰੇਕੇਂਿੁ ਬੇਰਗਾਿਿੁ || ੯੯ || 
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ਲਾਵਣਯਮਯਵਾਿ ਹਲ਼ਰਯ ਸਿਰੀਵੇਸ਼੍ੱਕੇ | 
ਭਾਵਲ਼ਕਯਰੇੱਲ ਮਰਿੁਾਗੇ || 
ਮਾਵਰ ਸੁਧ੍ਰੇਯ ਕ੍ਰਮਲ਼ਿਂਿ ਬਲ਼ਡਲ਼ਸ ਤੰਨ | 
ਸੇਵਕ ਸੁਰਲ਼ਰਗੁਲ਼ਣਲ਼ਸਿ || ੧੦੦ || 
 
ਨਾਗਨ ਮੇਲੇ ਤਾ ਮਲਲ਼ਗੱਿਾਗ | 
ਆਗਲੇ ਜਗਵ ਜਤਨਲ਼ਿ || 
ਆਗਲੇ ਜਗਵ ਜਤਨਲ਼ਿ ਧ੍ਰਲ਼ਰਸੇਂਿੁ | 
ਨਾਗਬਲ਼ਲਯ ਨਡੇਲ਼ਸਿਰੁ || ੧੦੧ || 
 
ਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਧ੍ਰੇਯ ਕਿੇਵ ਨਵਰਤਨਿ ਮਾਲੇਯ | 
ਮੁਿਲ਼ਿਂਿ ਵਾਲ਼ਰਲ਼ਧ੍ਰ ਲ਼ਵਲ਼ਧ੍ਰਲ਼ਗੱਤ || 
ਚਿੁਰ ਵਰਵ ਵਾਯੁਿੇਵਲ਼ਰਲ਼ਗੱਤ | 
ਲ਼ਵਧੁ੍ਰਲ਼ਵਨ ਕਲੇਯ ਲ਼ਸ਼੍ਵਲ਼ਗੱਤ || ੧੦੨ || 
 
ਸ਼੍ਕ੍ਰ ਮੋਿਲਾਿ ਲ਼ਿਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾऽਲਕਲ਼ਰਗੇ | 
ਸੋੱਲ਼ਕਿ ਚੌਿਂਤ ਗਜਂਗਿ || 
ਉੱਲ਼ਕਿ ਮਨਲ਼ਿਂਿ ਕੋੱਿ ਵਰੁਣਿੇਵ ਮਿੁ | 
ਮੱਕਿਾਯੁਸ਼੍ਯਵ ਬੇਿੇਸੇਂਿ || ੧੦੩ || 
 
ਮੱਤੇ ਿੇਵੇਂਿਰ ਗੇ ਪਾਲ਼ਰਜਾਤਵਲ਼ਨੱਤ | 
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ਲ਼ਚੱਤਵ ਸੇਿੇਵਪ੍ਸਰਸਿਰੀਯਰ || 
ਹੱਤੁ ਸਾਲ਼ਵਰ ਕੋੱਿ ਵਰੁਣਿੇਵ ਹਲ਼ਰ | 
ਭਲ਼ਕਿਯ ਮਨਿੱਲ਼ਲ ਬੇਿੇਸੇਂਿ || ੧੦੪ || 
 
ਪੋਿੇਵ ਨਵਰਤਨਿ ਰਾਲ਼ਸ਼੍ਯ ਤੇਗੇਤੇਗੇਿੁ | 
ਉਲ਼ਿਿਮਰਲ਼ਰਗੇ ਸਲ਼ਲਲ਼ਸਿ || 
ਉਲ਼ਿਿ ਅਮਰਲ਼ਰਗੇ ਸਲ਼ਲਲ਼ਸਿ ਸਮੁਿਰ  | 
ਕਿੁਲ਼ਹਲ਼ਸਿਨਵਰਵਰ ਮਨੇਗਲ਼ਿਗੇ || ੧੦੫ || 
 
ਉੰਨਤ ਨਵਰਤਨਵਾਿ ਅਰਮਨੇਯ | 
ਚੰਨੇਮਰਗਲ਼ਿਂਿ ਲ਼ਵਰਲ਼ਚਲ਼ਸ || 
ਤੰਨ ਅਲ਼ਿਯਲ਼ਨਗੇ ਲ਼ਸਥਰਵਾਲ਼ਗ ਮਾਲ਼ਡਕੋੱਿੁ | 
ਇੰਨੋਂ ਿੁ ਕਡੇਯਲ਼ਡ ਇਡਿਂਤੇ || ੧੦੬ || 
 
ਹਯਵਿਨ ਤੰਨ ਲ਼ਪਰਯਿਾਿ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਲ਼ਮਗੇ | 
ਜਯਲ਼ਵੱਤ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਰਾਂਬੁਲ਼ਧ੍ਰਯੱਲ਼ਲ || 
ਜਯਲ਼ਵੱਤ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਰਾਂਬੁਲ਼ਧ੍ਰਯੱਲ਼ਲ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣ | 
ਿਯਲ਼ਿ ਨੰਮੇੱਲਰ ਸਲਹਲ਼ਲ || ੧੦੭ || 
 
ਈ ਪਿਵ ਮਾਲ਼ਡਿ ਵਾਲ਼ਿਰਾਜਮੁਲ਼ਨਗੇ | 
ਸ਼੍ਰੀਪਲ਼ਤਯਾਿ ਹਯਵਿਨ || 
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ਤਾਪਵ ਕਿੇਿੁ ਤੰਨ ਸ਼੍ਰੀਚਰਣਿ ਸ | 
ਮੀਪਿੱਲ਼ਲੱਿੁ ਸਲਹਲ਼ਲ || ੧੦੮ || 
 
ਇਂਤੁ ਸਵਪਨਿੱਲ਼ਲ ਕੋਂਡਾਲ਼ਡਲ਼ਸਕੋਂਡ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ | 
ਕਾਂਤਨ ਕਂਿਨੇਲ਼ਨਸੁਵ || 
ਸਂਤਰ ਮੇੱਲ਼ਚਨ ਵਾਲ਼ਿਰਾਜੇਂਿਰ  ਮੁਲ਼ਨ | 
ਪਂਥਲ਼ਿ ਪੇਲ਼ਿਿ ਪਿਲ਼ਵਿੁ || ੧੦੯ || 
 
ਸ਼੍ਰੀਯਰਸ ਹਯਵਿਨਲ਼ਪਰਯ ਵਾਲ਼ਿਰਾਜ | 
ਰਾਯ ਰਲ਼ਚਲ਼ਸਿ ਪਿਲ਼ਵਿੁ || 
ਆਯੁਸ਼੍ਯ ਭਲ਼ਵਸ਼੍ਯ ਲ਼ਿਨਲ਼ਿਨਕੇ ਹੇੱਚੁਵੁਿੁ ਲ਼ਨ | 
ਰਾਯਾਸਲ਼ਿਂਿ ਸੁਲ਼ਖਪਰੁ || ੧੧੦ || 
 
ਬੋੇੰਮਾਨ ਲ਼ਿਨਿੱਲ਼ਲ ਓੰਮੋੇੰਮੇ ਈ ਮਿੁਵੇ | 
ਕ੍ਰੰਮਲ਼ਿ ਮਾਲ਼ਡ ਲ਼ਵਨ ਲ਼ਿਸੁਵ || 
ਨੰਮ ਨਾਰਾਯਣਗੂ ਈ ਰੰਮੇਗਲ਼ਡਗਲ਼ਡਗੂ | 
ਅਸੁਰ ਮੋਹਨਵ ੇਨਰਨਿਨੇ || ੧੧੧ || 
 
ਮਿੁਵੇਯ ਮਨੇਯੱਲ਼ਲ ਈ ਪਿਵ ਪਾਲ਼ਡਿਰੇ | 
ਮਿੁਮੱਕਲ਼ਿਗੇ ਮੁਿਵਹਿੁੁ || 
ਵਧੁ੍ਰਗਲ਼ਿਗੇ ਓਲੇਭਾਗਯ ਲ਼ਿਨਲ਼ਿਨਕੇ ਹੇੱਚੁਵੁਿੁ | 
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ਮਿਨਨੱਯਨ ਕ੍ਸ਼੍ੁਪੇਲ਼ਯਂਿ ਸ਼ੋ੍ਭਾਨੇ || ੧੧੨ || 
 
ਸ਼ੋ੍ਭਾਨਵੇੇੰਲ਼ਨਰੇ ਸੁਰਰੋਿੁ ਸੁਭਗਲ਼ਨਗੇ | 
ਸ਼ੋ੍ਭਾਨਵੇੇੰਨੀ ਸੁਗੁਣਲ਼ਨਗੇ || 
ਸ਼ੋ੍ਭਾਨਵੇੇੰਲ਼ਨਰੇ ਲ਼ਤਰ ਲ਼ਵਕ੍ਰਮਰਾਯਗੇ | 
ਸ਼ੋ੍ਭਾਨਵੇੇੰਨੀ ਸੁਰਲ਼ਪਰਯਗੇ || ਸ਼ੋ੍ਭਾਨੇ || ੧੧੩ || 
 
|| ਮਂਗਿ ਂ|| 
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