
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਹਸਰਨਾਮ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਭ੍ਯ ੋਨਮਃ | ਹਵਰਃ ਓਂ | 
ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਹਸਰਨਾਮ ਪੀਵਿਕੇ (੧੩ ਸ੍ਲੋਕ) 
ਿੈਸ਼੍ਂਪਾਯਨ ਉਿਾਚ 
ਸ਼੍ੁਤ੍ਵਾ ਧਰ੍ਮਾਨਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣ ਪਾਿਨਾਵਨ ਚ ਸਰਵਸ਼੍ਃ | 
ਯੁਵਧਵਸ਼੍ਿਰਃ ਸ਼੍ਾਂਤ੍ਨਿਂ ਪੁਨਰੇਿਾਭ੍ਯਭ੍ਯਾਸ਼੍ਤ੍ || ੧ ||  
ਯੁਵਧਵਸ਼੍ਿਰ: 
ਵਕਮੇਕਂ ਦੈਿਤ੍ਂ ਲੋਕੇ ਵਕਂ ਿਾਪਯੇਕਂ ਪਰਾਯਣ ਂ| 
ਸਤੁਿਂਤ੍ਃ ਕਂ ਕਮਰਚਂਤ੍ਃ ਪਰਾਪਯੁਯਰੁ੍ਮਾਨਿਾਃ ਸ਼੍ੁਭ੍ਮ || ੨ || 
ਕੋ ਧਰ੍ਮਃ ਸਰਵਧਰ੍ਮਾਣਾਂ ਭ੍ਿਤ੍ਃ ਪਰਮ ੋਮਤ੍ਃ | 
ਵਕਂ ਜਪਨ੍ਮੁਚਯਤ੍ੇ ਜਂਤ੍ੁਰ੍ਜਨ੍ਮਸਂਸਾਰਬਂਧਨਾਤ੍ || ੩ || 
ਭ੍ੀਸ਼੍ਮ: 
ਜਗਤ੍ਪਪਰਭ੍ੁ ਂਦੇਿਦੇਿਮਨਂਤ੍ਂ ਪੁਰੁਸ਼੍ੋੋੱਤ੍ਮਮ | 
ਸਤੁਿੰਨਾਮਸਹਸਰੇਣ ਪੁਰੁਸ਼੍ਃ ਸਤ੍ਤ੍ੋੋੱਵਿਤ੍ਃ || ੪ || 
ਤ੍ਮੇਿ ਚਾਰਚਯੰਵਨਤ੍ਯਂ ਭ੍ਕਤਯਾ ਪੁਰੁਸ਼੍ਮਿਯਯਮ | 
ਧਯਾਯਨ ਸਤੁਿੰਨਮਸਯਂਸ਼੍ਚ ਯਜਮਾਨਸਤਮੇਿ ਚ || ੫ || 
ਅਨਾਵਦ ਵਨਧਨਂ ਵਿਸ਼੍ਣਂੁ ਸਰਵਲੋਕਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮ | 
ਲੋਕਾਧਯਕ੍ਸ਼੍ਂ ਸਤੁਿੰਵਨਤ੍ਯਂ ਸਰਵਦੁਃਖਾਵਤ੍ਗੋ ਭ੍ਿੇਤ੍ || ੬ || 
ਬਰਹ੍ਮਣਯਂ ਸਰਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕੀਵਰਤਿਰ੍ਧਨਮ | 
ਲੋਕਨਾਿਂ ਮਹਦ੍ਭ੍ੂਤ੍ ਂਸਰਵਭ੍ੂਤ੍ਭ੍ਿੋਧ੍ਭ੍ਿਮ || ੭ || 
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ਏਸ਼੍ ਮੇ ਸਰਵਧਰ੍ਮਾਣਾਂ ਧਰ੍ਮੋਵਧਕਤ੍ਮੋ ਮਤ੍ਃ 
ਯਦ੍ਭ੍ਕਤਯਾ ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼੍ਂ ਸਤਿੈਰਰਚੇੇੰਨਰਃ ਸਦਾ || ੮ || 
ਪਰਮਂ ਯੋ ਮਹੱਤ੍ੇਜਃ ਪਰਮਂ ਯੋ ਮਹੱਤ੍ਪਃ | 
ਪਰਮਂ ਯੋ ਮਹਦ੍ਬਰਹ੍ਮ ਪਰਮਂ ਯਃ ਪਰਾਯਣਮ || ੯ || 
ਪਵਿਤ੍ਰਾਣਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਯ ੋਮਂਗਲਾਨਾਂ ਚ ਮਂਗਲਮ | 
ਦੈਿਤ੍ਂ ਦੇਿਤ੍ਾਨਾਂ ਚ ਭ੍ੂਤ੍ਾਨਾਂ ਯੋਿਯਯਃ ਵਪਤ੍ਾ || ੧੦ || 
ਯਤ੍ਃ ਸਰਵਾਵਣ ਭ੍ੂਤ੍ਾਵਨ ਭ੍ਿਂਤ੍ਯਾਵਦਯੁਗਾਗਮੇ | 
ਯਸ੍ਵਮਂਸ਼੍ਚ ਪਰਲਯਂ ਯਾਂਵਤ੍ ਪੁਨਰੇਿ ਯੁਗਕ੍ਸ਼੍ਯੇ || ੧੧ || 
ਤ੍ਸਯ ਲੋਕਪਰਧਾਨਸਯ ਜਗੰਨਾਿਸਯ ਭ੍ੂਪਤ੍ੇ | 
ਵਿਸ਼੍ਣੋਰਯਾਮਸਹਸਰਂ ਮੇ ਸ਼੍ੁਣ ੁਪਾਪਭ੍ਯਾਪਹਮ || ੧੨ || 
ਯਾਵਨ ਨਾਮਾਵਨ ਗੌਣਾਵਨ ਵਿਖਯਾਤ੍ਾਵਨ ਮਹਾਤ੍ਪਮਨਃ | 
ੜੁਵਸ਼੍ਵਭ੍ਃ ਪਵਰਗੀਤ੍ਾਵਨ ਤ੍ਾਵਨ ਿਕ੍ਸ਼੍ਯਾਵਮ ਭ੍ੂਤ੍ਯੇ || ੧੩ || 
ਿਕਰਤ੍ੁਂਡ ਮਹਾਕਾਯ ਕੋਵਿ ਸੂਰਯ ਸਮਪਰਭ੍ 
ਵਨਵਰਵਘ੍ਯਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਦੇਿ ਸਰਵ ਕਾਰਯੇਸ਼੍ੁ ਸਰਵਦ 
ਸ਼੍ੁਕ੍ਲਾਂਬਰਦਰਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਸ਼੍ਵਸ਼੍ਿਰ੍ਣਂ ਚਤ੍ੁਰ੍ਭ੍ੁਜਂ 
ਪਰਸੰਨ ਿਦਨਂ ਧਯਾਯਤੇ੍ ਸਰਵ ਵਿਘ੍ਯੋਪ ਸ਼੍ਾਂਤ੍ਯੇ 
 
 ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਹਸਰਨਾਮ (੧੧੭ ਸ੍ਲੋਕ) 
(੧) ਵਿਸ਼੍ਵ ਂ(੨) ਵਿਸ਼੍ਣੁ: (੩) ਿਸ਼੍ਤ੍ਪਕਾਰ: (੪) ਭ੍ੂਤ੍ ਭ੍ਿਯ ਭ੍ਿਤ੍ ਪਰਭ੍ੁ:  
(੫) ਭ੍ੂਤ੍ਕ੍ੜੁਤ੍ (੬) ਭ੍ੂਤ੍ਭ੍ੁਤ੍ (੭) ਭ੍ਾਿ: (੮) ਭ੍ੂਤ੍ਾਤ੍ਪਮ (੯) ਭ੍ੂਤ੍ਭ੍ਾਿਨ: || 

www.yo
us

igm
a.c

om



੧੪ || 
(੧੦) ਪੂਤ੍ਾਤ੍ਪਮਾ (੧੧) ਪਰਮਾਤ੍ਪਮ (੧੨) ਮੁਕਤਾਨਾਂ ਪਰਮਾ ਗਵਤ੍:  
(੧੩) ਅਿਯਯ: (੧੪) ਪੁਰੁਸ਼੍: (੧੫) ਸਾਕ੍ਵਸ਼੍ (੧੬) ਕ੍ਸ਼੍ਤੇ੍ਰਜ੍ਞ: (੧੭) 
ਅਕ੍ਸ਼੍ਰ: ਏਿ ਛ || ੧੫ 
(੧੮) ਯੋਗ: (੧੯) ਯੋਗ  ਵਿਦਾਂ ਨੇਤ੍ਾ (੨੦) ਪਰਧਾਨ ਪੁਰੁਸ਼੍ੀਸ਼੍ਵਰ  
(੨੧) ਨਾਰਵਸਂਹਿਪ:ੁ (੨੨) ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ (੨੩) ਕੇਸ਼੍ਿ: (੨੪) ਪਰੁੁਸ਼੍ੋੋੱਤ੍ਮ: || ੧੬ 
|| 
(੨੫) ਸਰਵ: (੨੬) ਸ਼੍ਰਵ: (੨੭) ਵਸ਼੍ਿ: (੨੮) ਸਥਣ:ੁ (੨੯) ਭ੍ੂਤ੍ਾਵਦ: (੩੦) 
ਵਨਵਧਰਿਯਯ: 
(੩੧) ਸਂਭ੍ਿ: (੩੨) ਭ੍ਾਿਨ: (੩੩) ਭ੍ਰਤਾ (੩੪) ਪਰਭ੍ਿ: (੩੫) ਪਰਭ੍ੁ: (੩੬) 
ਈਸ਼੍ਵਰ: || ੧੭ || 
(੩੭) ਸਵਯਂਭ੍:ੂ (੩੮) ਸ਼੍ਂਭ੍:ੁ (੩੯) ਆਵਦਤ੍ਯ: (੪੦) ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਕ੍ਸ਼੍: (੪੧) 
ਮਹਾਸਵਨ: 
(੪੨) ਅਨਾਵਦਵਨਧਨ: (੪੩) ਧਾਤ੍ਾ (੪੪) ਵਿਧਾਤ੍ਾ (੪੫) ਧਾਤ੍ੁਰੁਿਾਮਃ || 
੧੮ || 
(੪੬) ਅਪਰਮਯੇ: (੪੭) ਹ੍ੜਵੁਸ਼੍ਕੇਸ਼੍: (੪੮) ਪਦ੍ਮਨਾਭ੍: (੪੯) ਅਮਰਪਰਭ੍ੁ: 
(੫੦) ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮ (੫੧) ਮਨੁ: (੫੨) ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾ (੫੩) ਸਥਵਿਸ਼੍ਟ (੫੪) ਸਥਵਿਰੋ ਧੁਿ: 
|| ੧੯ || 
(੫੫) ਆਗਰਾਹਯ: (੫੬) ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍: (੫੭) ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣ: (੫੮) ਲੋਵਹਤ੍ਾਕ੍ਸ਼੍: (੫੯) 
ਪਰਤ੍ਰ੍ਧਨ: 
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(੬੦) ਪਰਭ੍ੂਤ੍: (੬੧) ਵਤ੍ਰਕਕੁਭ੍ਧਮ (੬੨) ਪਵਿਤ੍ਰਂ (੬੩) ਮਂਗਲ਼ਂ ਪਰਮ || ੨੦ 
|| 
(੬੪) ਈਸ਼੍ਾਨ (੬੫) ਪਰਾਣਦ: (੬੬) ਪਰਾਣ: (੬੭) ਜਯੇਸ਼੍ਿ: (੬੮) ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟ: (੬੯) 
ਪਰਜਾਪਵਤ੍: 
(੭੦) ਵਹਰਣਯਗਰ੍ਭ੍: (੭੧) ਭ੍ੂਗਰ੍ਭ੍: (੭੨) ਮਾਧਿ (੭੩) ਮਧੁਸੂਦਨ: || 
੨੧ || 
(੭੪) ਈਸ਼੍ਵਰ: (੭੫) ਵਿਕਰਮੀ (੭੬) ਧਨਵ ੀ (੭੭) ਮਧੇਾਿੀ (੭੮) ਵਿਕਰਮ: 
(੭੯) ਕਰਮ:  
(੮੦) ਅਨੁਿਮ (੮੧) ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼੍: (੮੨) ਕ੍ੜਤੁ੍ਜ੍ਞ: (੮੩) ਕ੍ੜਵੁਤ੍: (੮੪) 
ਆਤ੍ਪਮਿਾਨ || ੨੨ || 
(੮੫) ਸੁਰੇਸ਼੍: (੮੬) ਸ਼੍ਰਣਮ (੮੭) ਸ਼੍ਰ੍ਮ (੮੮) ਵਿਸ਼੍ਵਰੇਤ੍ਾ (੮੯) ਪਰਜਾਭ੍ਿ: 
(੯੦) ਅਹ: (੯੧) ਸਂਿਤ੍ਪਸਰ: (੯੨) ਿਯਾਲ: (੯੩) ਪਰਤ੍ਯਯ: (੯੪) 
ਸਰਵਦਰ੍ਸ਼੍ਨ: || ੨੩ || 
(੯੫) ਆਜ: (੯੬) ਸਰਵੇਸ਼੍ਵਰ: (੯੭) ਵਸੱਧ: (੯੮) ਵਸੱਵਧ: (੯੯) ਸਰਵਾਵਦ: 
(੧੦੦) ਅਚਯੁਤ੍: 
(੧੦੧) ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਾਕਵਪ: (੧੦੨) ਆਮੇਯਾਤ੍ਪਮਾ (੧੦੩) ਸਰਵਯੋਗਵਿਵਨਸ੍ੜੁਤ੍: || 
੨੪ || 
(੧੦੪) ਿਸ:ੁ (੧੦੫) ਿਸੁਮਨਾ: (੧੦੬) ਸਤ੍ਯ: (੧੦੭) ਸਮਾਤ੍ਪਮਾ (੧੦੮) 
ਸਂਵਮਤ੍ (ਅਸਵਂਮਤ੍) (੧੦੯) ਸਮ: 
(੧੧੦) ਅਮੋਘ੍: (੧੧੧) ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼੍: (੧੧੨) ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਕਰ੍ਮਾ (੧੧੩) 
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ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਾਕ੍ੜੁਵਤ੍ਃ || ੨੫ || 
(੧੧੪) ਰਧੁਰ: (੧੧੫) ਬਹੁਵਸ਼੍ਰਾ: (੧੧੬) ਭ੍ਭੁ੍: (੧੧੭) ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਵਨ: (੧੧੮) 
ਸੁਵਚਸ਼੍ਰਿਾ: 
(੧੧੯) ਅਮ੍ੜੁਤ੍: (੧੨੦) ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ਸਥਣ:ੁ (੧੨੧) ਿਰਾਰੋਹ: (੧੨੨) ਮਹਾਤ੍ਪਾ: 
|| ੨੬ || 
(੧੨੩) ਸਰਵਗ: (੧੨੪) ਸਰਵਵਿਦ੍ਬਨੁ: (੧੨੫) ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨ: (੧੨੬) ਜਨਾਰਦਨ: 
(੧੨੭) ਿੇਦ: (੧੨੮) ਿੇਦਵਿਤ੍ (੧੨੯) ਅਿਯਂਗ: (੧੩੦) ਿਦੇਾਂਗ: (੧੩੧) 
ਿੇਦਵਿਤ੍ (੧੩੨) ਕਵਿ: || ੨੭ || 
(੧੩੩) ਲੋਕਾਧਯਕ੍ਸ਼੍: (੧੩੪) ਸੁਰਾਦਯਕ੍ਸ਼੍: (੧੩੫) ਧਰ੍ਮਾਦਯਕ੍ਸ਼੍: (੧੩੬) 
ਕ੍ੜੁਤ੍ਾਕ੍ੜੁਤ੍: 
(੧੩੭) ਚਤ੍ੁਰਾਤ੍ਪਮਾ (੧੩੮) ਚਤ੍ੁਰਵਯੁਹ: (੧੩੯) ਚਤ੍ੁਦਂਸ਼੍ਟਰ (੧੪੦) ਚਤ੍ੁਰ੍ਭ੍ੁਜ: 
|| ੨੮ || 
(੧੪੧) ਬਰਾਵਜਸ਼੍ਣੁ: (੧੪੨) ਭ੍ੋਜਨਂ (੧੪੩) ਭ੍ੋਕਤਾ (੧੪੪) ਸਵਹਸ਼੍ਣੁ: (੧੪੫) 
ਜਗਦਾਵਦਜ: 
(੧੪੬) ਅਨਘ੍ਃ (੧੪੭) ਵਿਜਯਃ (੧੪੮) ਜੇਤ੍ਾ (੧੪੯) ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਵਨਃ (੧੫੦) 
ਪੁਨਰਵਸੁਃ || ੨੯ || 
(੧੫੧) ਉਪੇਂਦਰ (੧੫੨) ਿਾਮਨਃ (੧੫੩) ਪਰਾਂਸ਼੍ੁਃ (੧੫੪) ਅਮਘੋ੍ਃ (੧੫੫) 
ਸ਼੍ੁਵਚਃ (੧੫੬) ਊਰ੍ਵਜਤ੍ਃ 
(੧੫੭) ਅਤ੍ੀਂਦਰਃ (੧੫੮) ਸਂਗਰਹਃ (੧੫੯) ਸਰਗਃ (੧੬੦) ਧ੍ੜੁਤ੍ਾਤ੍ਪਮਾ (੧੬੧) 
ਵਨਯਮਃ (੧੬੨) ਯਮਃ || ੩੦ || 
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(੧੬੩) ਿੇਧਯਃ (੧੬੪) ਿੈਦਯਃ (੧੬੫) ਸਦਾਯੋਗੀ: (੧੬੬) ਿੀਰਹਾ (੧੬੭) 
ਮਾਧਿਃ (੧੬੮) ਮਧੁਃ 
(੧੬੯) ਅਤ੍ੀਂਵਦਰਯਃ (੧੭੦) ਮਹਾਮਾਯਃ (੧੭੧) ਮਹੋਤ੍ਪਸਾਹਃ (੧੭੨) 
ਮਹਾਬਲਃ || ੩੧ || 
(੧੭੩) ਮਹਾਬੁੱ ਵਧਃ (੧੭੪) ਮਹਾਿੀਰਯਃ (੧੭੫) ਮਹਾਸ਼੍ਵਕਤਃ (੧੭੬) 
ਮਹਾਦਯੁਵਤ੍ਃ 
(੧੭੭) ਅਵਨਰਦੇਸ਼੍ਯਿਪੁਃ (੧੭੮) ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ (੧੭੯) ਅਮੇਯਾਤ੍ਪਮਾ (੧੮੦) 
ਮਹਾਵਦਰਧ੍ੜੁਕ || ੩੨ || 
(੧੮੧) ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸਃ (੧੮੨) ਮਹੀਭ੍ਰਤਾ (੧੮੩) ਸ਼੍ਰੀਵਨਿਾਸਃ (੧੮੪) ਸਤ੍ਾਂਗਵਤ੍ਃ 
(੧੮੫) ਅਵਨਰੁੱ ਧਃ (੧੮੬) ਸੁਰਾਨਂਦਃ (੧੮੭) ਗੋਵਿਂਦਃ (੧੮੮) ਗਵੋਿਦਾਂਪਵਤ੍ਃ 
|| ੩੩ || 
(੧੮੯) ਮਰੀਵਚਃ (੧੯੦) ਦਮਨਃ (੧੯੧) ਹਂਸਃ (੧੯੨) ਸਪੁਰ੍ਣਃ (੧੯੩) 
ਭ੍ੁਜਗੋੋੱਤ੍ਮਃ 
(੧੯੪) ਵਹਰਣਯਨਾਭ੍ਃ (੧੯੫) ਸੁਤ੍ਪਾਃ (੧੯੬) ਪਦ੍ਮਨਾਭ੍ਃ (੧੯੭) 
ਪਰਜਾਪਵਤ੍ਃ || ੩੪ || 
(੧੯੮) ਅਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਃ (੧੯੯) ਸਰਵਦ੍ੜੁਕ (੨੦੦) ਵਸਂਹਃ (੨੦੧) ਸਂਧਾਤ੍ਾ 
(੨੦੨) ਸਵਂਧਮਾਨ (੨੦੩) ਵਸਥਰਃ 
(੨੦੪) ਅਜਃ (੨੦੫) ਦੁਰ੍ਮਰ੍ਸ਼੍ਣਃ (੨੦੬) ਸ਼੍ਾਸਤਾ (੨੦੭) ਵਿਸ਼੍ੁਤ੍ਾਤ੍ਪਮਾ 
(੨੦੮) ਸੁਰਾਵਰਹਾ || ੩੫ || 
(੨੦੯) ਗੁਰੁਃ (੨੧੦) ਗੁਰੁਤ੍ਮਃ (੨੧੧) ਧਾਮਃ (੨੧੨) ਸਤ੍ਯਃ (੨੧੩) 
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ਸਤ੍ਯਪਰਾਕਰਮਃ 
(੨੧੪) ਵਨਵਮਸ਼੍ਃ (੨੧੫) ਅਵਨਵਮਸ਼੍ਃ (੨੧੬) ਸਰਗਵੀ (੨੧੭) ਿਾਚਸ੍ਪਵਤ੍ਃ 
(੨੧੮) ਉਦਾਰਧੀਃ || ੩੬ || 
(੨੧੯) ਅਗਰਣੀਃ (੨੨੦) ਗਰਾਮਣੀਃ (੨੨੧) ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ (੨੨੨) ਨਯਾਯਃ (੨੨੩) 
ਨੇਤ੍ਾ (੨੨੪) ਸਮੀਰਣਃ 
(੨੨੫) ਸਹਸਰਮੂਰ੍ਧਾ (੨੨੬) ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਪਮਾ (੨੨੭) ਸਹਸਰਾਕ੍ਸ਼੍ਃ (੨੨੮) 
ਸਹਸਰਪਾਤ੍ || ੩੭ || 
(੨੨੯) ਆਿਰਤਨਃ (੨੩੦) (ਅ)ਵਨਵ੍ੜੁੱ ਤ੍ਾਤ੍ਪਮਾ (੨੩੧) ਸਵਂ੍ੜੁਤ੍ਃ (੨੩੨) 
ਸਂਪਰਮਰਦਨਃ 
(੨੩੩) ਅਹਃਸਂਿਰਤਕਃ (੨੩੪) ਿਵਹਯ (੨੩੫) ਅਵਨਲਃ (੨੩੬) ਧਰਣੀਧਰਃ 
|| ੩੮ || 
(੨੩੭) ਸੁਪਰਸਾਦਃ (੨੩੮) ਪਰਸੰਨਾਤ੍ਪਮਾ (੨੩੯) ਵਿਸ਼੍ਵਧ੍ੜੁਕ (੨੪੦) ਵਿਸ਼੍ਵਭੁ੍ਕ 
(੨੪੧) ਵਿਭੁ੍ਃ 
(੨੪੨) ਸਤ੍ਪਕਰਤਾ (੨੪੩) ਸਤ੍ਪਕ੍ੜਤੁ੍ਃ (੨੪੪) ਸਾਧੁਃ (੨੪੫) ਜਹਯੁ (੨੪੬) 
ਨਾਰਾਯਣਃ (੨੪੭) ਨਰਃ || ੩੯ || 
(੨੪੮) ਅਸਂਖਯੇਯਃ (੨੪੯) ਅਪਰਮੇਯਾਤ੍ਪਮਾ (੨੫੦) ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਃ (੨੫੧) 
ਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਕ੍ੜੁਤ੍ (੨੫੨) ਵਸ਼੍ਸ਼੍ੁਵਚਃ 
(੨੫੩) ਵਸੱਧਾਰਥਃ (੨੫੪) ਵਸੱਧਸਕਂਲ੍ਪਃ (੨੫੫) ਵਸੱਵਧਦਃ (੨੫੬) 
ਵਸੱਵਧਸਾਧਨਃ || ੪੦ || 
(੨੫੭) ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਾਹੀ (੨੫੮) ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਭ੍ਃ (੨੫੯) ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ (੨੬੦) ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਪਰਵਾ 
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(੨੬੧) ਵ੍ੜੁਸ਼੍ੋਦਰਃ 
(੨੬੨) ਿਰ੍ਧਨਃ (੨੬੩) ਿਰ੍ਧਮਾਨਃ (੨੬੪) ਵਿਵਿਕਤਃ (੨੬੫) ਸ਼੍ੁਵਤ੍ਸਾਗਰਃ 
|| ੪੧ || 
(੨੬੬) ਸੁਭ੍ੁਜਃ (੨੬੭) ਦਰੁ੍ਧਰਃ (੨੬੮) ਿਾਗ੍ਮੀ (੨੬੯) ਮਹੇਂਦਰਃ (੨੭੦) 
ਿਸੁਦਃ (੨੭੧) ਿਸਃੁ 
(੨੭੨) ਨੈਕਰੂਪਃ (੨੭੩) ਬ੍ੜੁਹਦੂਪਃ (੨੭੪) ਵਸ਼੍ਵਪਵਿਸ਼੍ਟਃ (੨੭੫) ਪਰਕਾਸ਼੍ਨਃ 
|| ੪੨ || 
(੨੭੬) ਓਜਸਤੇਜੋਦਯੁਵਤ੍ਧਰਃ (੨੭੭) ਪਰਕਾਸ਼੍ਾਤ੍ਪਮਾ (੨੭੮) ਪਰਤ੍ਾਪਨਃ 
(੨੭੯) ੜੁੱ ਧਃ (੨੮੦) ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾਕ੍ਸ਼੍ਰੋ ਮਤਂ੍ਰਃ (ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾਕ੍ਸ਼੍ਰਃ+ਮਂਤ੍ਰਃ) (੨੮੧) 
ਚਂਦਰਾਂਸ਼੍ੁਃ (੨੮੨) ਭ੍ਾਸ੍ਕਰਦਯੁਵਤ੍ਃ || ੪੩ || 
(੨੮੩) ਅਮ੍ੜੁਤ੍ਾਂਸ਼੍ਦੂ੍ਭ੍ਿਃ (੨੮੪) ਭ੍ਾਨੁਃ (੨੮੫) ਸ਼੍ਸ਼੍ਵਬਂਦੁਃ (੨੮੬) 
ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ 
(੨੮੭) ਔਸ਼੍ਧਂ (੨੮੮) ਜਗਤ੍ਃ ਸੇਤ੍ੁਃ (੨੮੯) ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਪਰਾਕਰਮਃ || ੪੪ 
|| 
(੨੯੦) ਭ੍ੂਤ੍ਭ੍ਿਯਭ੍ਿੰਨਾਿਃ (੨੯੧) ਪਿਨਃ (੨੯੨) ਪਾਿਨਃ (੨੯੩) ਅਨਲਃ 
(੨੯੪) ਕਾਮਹਾ (੨੯੫) ਕਾਮਕ੍ੜੁਤ੍ (੨੯੬) ਕਾਂਤ੍ਃ (੨੯੭) ਕਾਮਃ (੨੯੮) 
ਕਾਮਪਰਦਃ (੨੯੯) ਪਰਭ੍ੁਃ || ੪੫ || 
(੩੦੦) ਯੁਗਾਵਦਕ੍ੜਤੁ੍ (੩੦੧) ਯੁਗਾਿਰਤਃ (੩੦੨) ਨੈਕਮਾਯਃ (੩੦੩) 
ਮਹਾਸ਼੍ਨਃ 
(੩੦੪) ਅਦ੍ੜੁਸ਼੍ਯਃ (੩੦੫) ਿਯਕਤਰਪੂਃ (ਅਿਯਕਤਰੂਪਃ) (੩੦੬) ਸਹਸਰਵਜਤ੍ 
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(੩੦੭) ਅਨਂਤ੍ਵਜਤ੍ || ੪੬ || 
(੩੦੮) ਇਸ਼੍ਟਃ (੩੦੯) ਅਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਃ (ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਃ) (੩੧੦) ਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਸ਼ੇ੍ਟਃ (੩੧੧) 
ਵਸ਼੍ਖਂਡੀ (੩੧੨) ਨਹੁਸ਼੍ਃ (੩੧੩) ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਃ 
(੩੧੪) ਕਰੋਧਹਾ (੩੧੫) ਕਰੋਧਕ੍ੜੁਤ੍ (੩੧੬) ਕਰਤਾ (੩੧੭) ਵਿਸ਼੍ਵਬਾਹੁਃ (੩੧੮) 
ਮਹੀਧਰਃ || ੪੭ || 
(੩੧੯) ਅਚਯੁਤ੍ਃ (੩੨੦) ਪਰਵਿਤ੍ਃ (੩੨੧) ਪਰਾਣਃ (੩੨੨) ਪਰਾਣਦਃ (੩੨੩) 
ਿਾਸਿਾਨੁਜਃ 
(੩੨੪) ਅਪਾਂਵਨਵਧਃ (੩੨੫) ਅਵਧਸ਼੍ਟਾਨਮ (੩੨੬) ਅਪਰਮੱਤ੍ਃ (੩੨੭) 
ਪਰਵਤ੍ਵਸ਼੍ਿਤ੍ਃ || ੪੮ || 
(੩੨੮) ਸ੍ਕਦਂਃ (੩੨੯) ਸ੍ਕਂਦਧਰਃ (੩੩੦) ਧੁਰਯਃ (੩੩੧) ਿਰਦਃ (੩੩੨) 
ਿਾਯੁਿਾਹਨਃ 
(੩੩੩) ਿਾਸੁਦੇਿਃ (੩੩੪) ਬ੍ੜੁਹਦ੍ਭ੍ਾਨੁਃ (੩੩੫) ਆਵਦਦੇਿਃ (੩੩੬) 
ਪੁਰਂਦਰਃ || ੪੯ || 
(੩੩੭) ਅਸ਼੍ੋਕਃ (੩੩੮) ਤ੍ਾਰਣਃ (੩੩੯) ਤ੍ਾਰਃ (੩੪੦) ਸ਼੍ੂਰਃ (੩੪੧) ਸ਼੍ਵੌਰਃ 
(੩੪੨) ਜਨੇਸ਼੍ਵਰਃ 
(੩੪੩) ਅਨੁਕੂਲਃ (੩੪੪) ਸ਼੍ਤ੍ਾਿਰਤਃ (੩੪੫) ਪਦ੍ਮੀ (੩੪੬) 
ਪਦ੍ਮਵਨਭ੍ੇਕ੍ਸ਼੍ਣਃ || ੫੦ || 
(੩੪੭) ਪਦ੍ਮਨਾਭ੍ਃ (੩੪੮) ਅਰਵਿਂਦਾਕ੍ਸ਼੍ਃ (੩੪੯) ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭ੍ਃ (੩੫੦) 
ਸ਼੍ਰੀਰਭ੍ੜੁਤ੍ 
(੩੫੧) ਮਹਰ੍ੱਵਧਃ (੩੫੨) ੜੁੱ ਧਃ (੩੫੩) ਵ੍ੜੁੱ ਧਾਤ੍ਪਮਾ (੩੫੪) ਮਹਾਕ੍ਸ਼੍ਃ 
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(੩੫੫) ਗਰੁਡਦਵਜਃ || ੫੧ || 
(੩੫੬) ਅਤ੍ੁਲਃ (੩੫੭) ਸ਼੍ਰਭ੍ਃ (੩੫੮) ਭ੍ੀਮਃ (ਅਭ੍ੀਮਃ) (੩੫੯) 
ਸਮਯਜ੍ਞਃ (੩੬੦) ਹਵਿਰਹਵਰਃ 
(੩੬੧) ਸਰਵਲਕ੍ਸ਼੍ਣਲਕ੍ਸ਼੍ਣਯਃ (੩੬੨) ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਿਾਨ (੩੬੩) ਸਵਮਵਤ੍ਂਜਯਃ 
|| ੫੨ || 
(੩੬੪) ਵਿਕ੍ਸ਼੍ਰਃ (੩੬੫) ਰੋਵਹਤ੍ਃ (੩੬੬) ਮਾਰਗਃ (੩੬੭) ਹੇਤ੍ੁਃ (੩੬੮) 
ਦਾਮੋਦਰਃ (੩੬੯) ਸਹਃ 
(੩੭੦) ਮਹੀਧਰਃ (੩੭੧) ਮਹਾਭ੍ਾਗਃ (੩੭੨) ਿੇਗਿਾਨ (੩੭੩) 
ਅਵਮਤ੍ਾਸ਼੍ਨਃ || ੫੩ || 
(੩੭੪) ਉਦ੍ਭ੍ਿਃ (੩੭੫) ਕ੍ਸ਼੍ੋਭ੍ਣਃ (੩੭੬) ਦੇਿਃ (੩੭੭) ਸ਼੍ਰੀਗਰ੍ਭ੍ਃ (੩੭੮) 
ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ 
(੩੭੯) ਕਰਣਂ (੩੮੦) ਕਾਰਣਂ (੩੮੧) ਕਰਤਾ (੩੮੨) ਵਿਕਰਤਾ (੩੮੩) ਗਹਨਃ 
(੩੮੪) ਗੁਹਃ || ੫੪ || 
(੩੮੫) ਿਯਿਸਾਯਃ (੩੮੬) ਿਯਿਸਥਾਨਃ (੩੮੭) ਸਂਸਥਾਨਃ (੩੮੮) ਸਥਾਨਦਃ 
(੩੮੯) ਧੁਿਃ 
(੩੯੦) ਪਰਰ੍ੱਵਧਃ (੩੯੧) ਪਰਮਸ੍ਪਸ਼੍ਟਃ (੩੯੨) ਸਤੁਸ਼੍ਟਃ (੩੯੩) ਪੁਸ਼੍ਟਃ (੩੯੪) 
ਸ਼੍ੁਭ੍ੇਕ੍ਸ਼੍ਣਃ || ੫੫ || 
(੩੯੫) ਰਾਮਃ (੩੯੬) ਵਿਰਾਮਃ (੩੯੭) ਵਿਰਜਃ (੩੯੮) ਮਾਰਗਃ (੩੯੯) 
ਨੇਯਃ (੪੦੦) ਨਯਃ (੪੦੧) ਅਨਯਃ 
(੪੦੨) ਿੀਰਃ (੪੦੩) ਸ਼੍ਵਕਤਮਤ੍ਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਿਃ (੪੦੪) ਧਰ੍ਮਃ (੪੦੫) 
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ਧਰ੍ਮਵਿਦੁੱ ਤ੍ਮਃ || ੫੬ || 
(੪੦੬) ਿੈਕੁਂਠਃ (੪੦੭) ਪੁਰੁਸ਼੍ਃ (੪੦੮) ਪਰਾਣਃ (੪੦੯) ਪਰਾਣਦਃ (੪੧੦) 
ਪਰਣਿਃ (੪੧੧) ਪ੍ੜਿੁੁਃ 
(੪੧੨) ਵਹਰਣਯਗਰ੍ਭ੍ਃ (੪੧੩) ਸ਼੍ਤ੍ਘੁ੍ਯਃ (੪੧੪) ਿਯਾਪਤਃ (੪੧੫) ਿਾਯੁਃ 
(੪੧੬) ਅਧੋਕ੍ਸ਼੍ਜਃ || ੫੭ || 
(੪੧੭) ੜਤੁ੍ੁਃ (੪੧੮) ਸੁਦਰ੍ਸ਼੍ਨਃ (੪੧੯) ਕਾਲਃ (੪੨੦) ਪਰਮੇਸ਼੍ਿੀ (੪੨੧) 
ਪਵਰਗਰਹਃ 
(੪੨੨) ਉਗਰਃ (੪੨੩) ਸਂਿੱਸਰਃ (੪੨੪) ਦਕ੍ਸ਼੍ਃ (੪੨੫) ਵਿਸ਼੍ਰਾਮਃ (੪੨੬) 
ਵਿਸ਼੍ਵਦਕ੍ਵਸ਼੍ਣਃ || ੫੮ || 
(੪੨੭) ਵਿਸਤਾਰਃ (੪੨੮) ਸਥਾਿਰਃ (੪੨੯) ਸਥਾਣੁਃ (੪੩੦) ਪਰਮਾਣਮ (੪੩੧) 
ਬੀਜਮਿਯਯਮ 
(੪੩੨) ਅਰਥਃ (੪੩੩) ਅਨਰਥਃ (੪੩੪) ਮਹਾਕੋਸ਼੍ਃ (੪੩੫) ਮਹਾਭ੍ੋਗਃ (੪੩੬) 
ਮਹਾਧਨਃ || ੫੯ || 
(੪੩੭) ਅਵਨਵਰਵੰ ਣਃ (੪੩੮) ਸਥਵਿਸ਼੍ਿਃ (੪੩੯) ਭ੍ੂਃ (ਅਭ੍ੂਃ) (੪੪੦) ਧਰ੍ਮਯਪੂਃ 
(੪੪੧) ਮਹਾਮਖਃ 
(੪੪੨) ਨਕ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਨੇਵਮਃ (੪੪੩) ਨਕ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰੀ (੪੪੪) ਕ੍ਸ਼੍ਮਃ (੪੪੫) ਕ੍ਸ਼੍ਾਮਃ 
(੪੪੬) ਸਮੀਹਨਃ || ੬੦ || 
(੪੪੭) ਯਜ੍ਞਃ (੪੪੮) ਇਜਯਃ (੪੪੯) ਮਹੇਜਯਃ (੪੫੦) ਕਰਤ੍ੁਃ (੪੫੧) 
ਸਤ੍ਰਮ (੪੫੨) ਸਤ੍ਾਂਗਵਤ੍ਃ 
(੪੫੩) ਸਰਵਦਰ੍ਸ਼੍ੀ (੪੫੪) ਵਿਮੁਕਤਾਤ੍ਪਮਾ (੪੫੫) ਸਰਵਜ੍ਞਃ (੪੫੬) 
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ਜ੍ਞਾਨਮੁੱ ਤ੍ਮਮ || ੬੧ || 
(੪੫੭) ਸੁਿਰਤ੍ਃ (੪੫੮) ਸੁਮੁਖਃ (੪੫੯) ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ (੪੬੦) ਸੁਘ੍ੋਸ਼੍ਃ (੪੬੧) 
ਸੁਖਦਃ (੪੬੨) ਸੁਹ੍ੜੁਤ੍ 
(੪੬੩) ਮਨੋਹਰਃ (੪੬੪) ਵਜਤ੍ਕਰੋਧਃ (੪੬੫) ਿੀਰਬਾਹੁਃ (੪੬੬) ਵਿਦਾਰਣਃ 
|| ੬੨ || 
(੪੬੭) ਸਵਾਪਨਃ (੪੬੮) ਸਵਿਸ਼੍ਃ (੪੬੯) ਿਯਾਪੀ (੪੭੦) ਨੈਕਾਤ੍ਪਮਾ (੪੭੧) 
ਨੈਕਕਰ੍ਮਕ੍ੜੁਤ੍ 
(੪੭੨) ਿਤ੍ਪਸਰਃ (੪੭੩) ਿਤ੍ਪਸਲਃ (੪੭੪) ਿਤ੍ਪਸੀ (੪੭੫) ਰਤ੍ਯਗਰ੍ਭ੍ਃ 
(੪੭੬) ਧਨੇਸ਼੍ਵਰਃ || ੬੩ || 
(੪੭੭) ਧਰ੍ਮਗੁਪ (੪੭੮) ਧਰ੍ਮਕ੍ੜੁਤ੍ (੪੭੯) ਧਰ੍ਮੀ (੪੮੦) ਸਤ੍ (੪੮੧) 
ਅਸਤ੍ (੪੮੨) ਕ੍ਸ਼੍ਰਮ (੪੮੩) ਅਕ੍ਸ਼੍ਰਮ 
(੪੮੪) ਅਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਾ (੪੮੫) ਸਹਸਰਾਂਸ਼੍ੁਃ (੪੮੬) ਵਿਧਾਤ੍ਾ (੪੮੭) 
ਕ੍ੜੁਤ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਣਃ || ੬੪ || 
(੪੮੮) ਗਭ੍ਵਸਤਨੇਵਮਃ (੪੮੯) ਸਤ੍ਵਸਥਃ (੪੯੦) ਵਸਂਹਃ (੪੯੧) ਭ੍ੂਤ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ 
(੪੯੨) ਆਵਦਦੇਿਃ (੪੯੩) ਮਹਾਦੇਿਃ (੪੯੪) ਦੇਿੇਸ਼੍ਃ (੪੯੫) ਦੇਿਭ੍ੜੁਦਗੁਰੁਃ 
|| ੬੫ || 
(੪੯੬) ਉੱਤ੍ਰਃ (੪੯੭) ਗੋਪਵਤ੍ਃ (੪੯੮) ਗੋਪਤਾ (੪੯੯) ਜ੍ਞਾਨਗਮਯਃ 
(੫੦੦) ਪਰੁਾਤ੍ਨਃ 
(੫੦੧) ਸ਼੍ਰੀਰਭ੍ੂਤ੍ਭ੍ੜੁਤ੍ (੫੦੨) ਭ੍ੋਕਤਾ (੫੦੩) ਕਪੀਂਦਰਃ (੫੦੪) 
ਭ੍ੂਵਰਦਕ੍ਵਸ਼੍ਣਃ || ੬੬ || 
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(੫੦੫) ਸੋਮਪਃ (੫੦੬) ਅਮ੍ੜੁਤ੍ਪਃ (੫੦੭) ਸੋਮਃ (੫੦੮) ਪੁਰੁਵਜਤ੍ (੫੦੯) 
ਪੁਰੁਸੱਤ੍ਮਃ 
(੫੧੦) ਵਿਨਯਃ (੫੧੧) ਜਯਃ (੫੧੨) ਸਤ੍ਯਸਂਧਃ (੫੧੩) ਦਾਸ਼੍ਾਰਹਃ (੫੧੪) 
ਸਾਤ੍ਵਤ੍ਾਂਪਵਤ੍ਃ || ੬੭ || 
(੫੧੫) ਜੀਿਃ (੫੧੬) ਵਿਨਵਯਤ੍ਾਸਾਕ੍ਸ਼੍ੀ (੫੧੭) ਮੁਕੁਂਦਃ (੫੧੮) 
ਅਵਮਤ੍ਵਿਕਰਮਃ 
(੫੧੯) ਅਂਭ੍ੋਵਨਵਧਃ (੫੨੦) ਅਨਂਤ੍ਾਤ੍ਪਮਾ (੫੨੧) ਮਹਦੋਵਧਸ਼੍ਯਃ (੫੨੨) 
ਅਂਤ੍ਕਃ || ੬੮ || 
(੫੨੩) ਅਜਃ (੫੨੪) ਮਹਾਰਹਃ (੫੨੫) ਸਵਾਭ੍ਾਿਯਃ (੫੨੬) ਵਜਤ੍ਾਵਮਤ੍ਰਃ 
(੫੨੭) ਪਰਮੋਦਨਃ 
(੫੨੮) ਆਨਂਦਃ (੫੨੯) ਨਦਂਨਃ (੫੩੦) ਨਂਦਃ (੫੩੧) ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਾ (੫੩੨) 
ਵਤ੍ਰਵਿਕਰਮਃ || ੬੯ || 
(੫੩੩) ਮਹਰ੍ਵਸ਼੍ਃ (੫੩੪) ਕਵਪਲਾਚਾਰਯਃ (੫੩੫) ਕ੍ੜੁਤ੍ਜ੍ਞਃ (੫੩੬) 
ਮੇਵਦਨੀਪਵਤ੍ਃ 
(੫੩੭) ਵਤ੍ਰਪਦਃ (੫੩੮) ਵਤ੍ਰਦਸ਼੍ਾਧਯਕ੍ਸ਼੍ਃ (੫੩੯) ਮਹਾਸ਼੍ੜੁਂਗਃ (੫੪੦) 
ਕ੍ੜੁਤ੍ਾਂਤ੍ਕ੍ੜੁਤ੍ || ੭੦ || 
(੫੪੧) ਮਹਾਿਰਾਹਃ (੫੪੨) ਗਵੋਿਂਦਃ (੫੪੩) ਸੁਸ਼੍ੇਣਃ (੫੪੪) ਕਨਕਾਂਗਦੀ 
(੫੪੫) ਗੁਹਯਃ (੫੪੬) ਗਭ੍ੀਰਃ (੫੪੭) ਗਹਨਃ (੫੪੮) ਗੁਪਤਃ (੫੪੯) 
ਚਕਰਗਦਾਧਰਃ || ੭੧ || 
(੫੫੦) ਿੇਧਾਃ (੫੫੧) ਸਵਾਂਗਃ (੫੫੨) ਅਵਜਤ੍ਃ (੫੫੩) ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਃ (੫੫੪) 
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ਦ੍ੜੁਡਃ (੫੫੫) ਸਕਂਰ੍ਸ਼੍ਣਃ (੫੫੬) ਅਚਯੁਤ੍ਃ 
(੫੫੭) ਿਰੁਣਃ (੫੫੮) ਿਾਰੁਣਃ (੫੫੯) ਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼੍ਃ (੫੬੦) ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਕ੍ਸ਼੍ਃ 
(੫੬੧) ਮਹਾਮਨਾਃ || ੭੨ || 
(੫੬੨) ਭ੍ਗਿਾਨ (੫੬੩) ਭ੍ਗਹਾ (੫੬੪) ਆਨਂਦੀ (੫੬੫) ਿਨਮਾਲੀ (੫੬੬) 
ਹਲਾਯੁਧਃ 
(੫੬੭) ਆਵਦਤ੍ਯਃ (੫੬੮) ਜਯੋਵਤ੍ਰਾਵਦਤ੍ਯਃ (੫੬੯) ਸਵਹਸ਼੍ਣੁਃ (੫੭੦) 
ਗਵਤ੍ਸੱਤ੍ਮਃ || ੭੩ || 
(੫੭੧) ਸੁਧਨਵ ਾ (੫੭੨) ਖਂਡਪਰਸ਼੍ੁਃ (੫੭੩) ਦਾਰੁਣਃ (੫੭੪) ਦਰਵਿਣਪਰਦਃ 
(੫੭੫) ਵਦਿਸ੍ਪ੍ੜਕੁ (੫੭੬) ਸਰਵਦ੍ੜਗੁ ਿਯਾਸਃ (੫੭੭) ਿਾਚਸ੍ਪਵਤ੍ਃ 
(੫੭੮) ਅਯੋਵਨਜਃ || ੭੪ || 
(੫੭੯) ਵਤ੍ਰਸਾਮਾ (੫੮੦) ਸਾਮਗਃ (੫੮੧) ਸਾਮ (੫੮੨) ਵਨਰ੍ਬਾਣਂ (੫੮੩) 
ਭ੍ੇਸ਼੍ਜਮ (੫੮੪) ਵਭ੍ਸ਼੍ਕ 
(੫੮੫) ਸਂਨਯਾਸਕ੍ੜੁਤ੍ (੫੮੬) ਸ਼੍ਮਃ (੫੮੭) ਸ਼੍ਾਂਤ੍ਃ (੫੮੮) ਵਨਸ਼੍ਿਾ (੫੮੯) 
ਸ਼੍ਾਂਵਤ੍ਃ (੫੯੦) ਪਰਾਯਣਮ || ੭੫ || 
(੫੯੧) ਸ਼੍ੁਭ੍ਾਂਗਃ (੫੯੨) ਸ਼੍ਾਂਵਤ੍ਦਃ (੫੯੩) ਸਰਸ਼੍ਟਾ (੫੯੪) ਕਮੁੁਦਃ (੫੯੫) 
ਕੁਿਲੇਸ਼੍ਯਃ 
(੫੯੬) ਗੋਵਹਤ੍ਃ (੫੯੭) ਗੋਪਵਤ੍ਃ (੫੯੮) ਗੋਪਤਾ (੫੯੯) ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਭ੍ਾਕ੍ਸ਼੍ਃ 
(੬੦੦) ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਵਪਰਯਃ || ੭੬ || 
(੬੦੧) ਅਵਨਿਰਤੀ (੬੦੨) ਵਨਵ੍ੜੁੱ ਤ੍ਾਤ੍ਪਮਾ (੬੦੩) ਸਂਕ੍ਸ਼੍ੇਪਤਾ (੬੦੪) 
ਕ੍ਸ਼੍ੇਮਕ੍ੜੁੱ ਵਛਿਃ 
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(੬੦੫) ਸ਼੍ਰੀਿਤ੍ਪਸਿਕ੍ਸ਼੍ਾਃ (੬੦੬) ਸ਼੍ਰੀਿਾਸਃ (੬੦੭) ਸ਼੍ਰੀਪਵਤ੍ਃ (੬੦੮) 
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਾਂਿਰਃ || ੭੭ || 
(੬੦੯) ਸ਼੍ਰੀਦਃ (੬੧੦) ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਃ (੬੧੧) ਸ਼੍ਰੀਵਨਿਾਸਃ (੬੧੨) ਸ਼੍ਰੀਵਨਵਧਃ (੬੧੩) 
ਸ਼੍ਰੀਵਿਭ੍ਾਿਨਃ 
(੬੧੪) ਸ਼੍ਰੀਧਰਃ (੬੧੫) ਸ਼੍ਰੀਕਰਃ (੬੧੬) ਸ਼੍ਰੇਯਃ (੬੧੭) ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ (੬੧੮) 
ਲੋਕਤ੍ਰਯਾਸ਼੍ਰਯਃ || ੭੮ || 
(੬੧੯) ਸਵਕ੍ਸ਼੍ਃ (੬੨੦) ਸਵਂਗਃ (੬੨੧) ਸ਼੍ਤ੍ਾਨਂਦਃ (੬੨੨) ਨਂਵਦਃ (੬੨੩) 
ਜਯੋਵਤ੍ਰਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ 
(੬੨੪) ਵਿਵਜਤ੍ਾਤ੍ਪਮਾ (੬੨੫) ਅਵਿਧਯੇਾਤ੍ਪਮਾ (ਵਿਧਯੇਾਤ੍ਪਮਾ) (੬੨੬) 
ਸਤ੍ਪਕੀਵਰਤਃ (੬੨੭) ਵਛੰਨਸਂਸ਼੍ਯਃ || ੭੯ || 
(੬੨੮) ਉਦੀਰ੍ਣਃ (੬੨੯) ਸਰਵਤ੍ਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼੍ੁਃ (੬੩੦) ਅਨੀਸ਼੍ਃ (੬੩੧) 
ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ੍ਵਸਥਰਃ 
(੬੩੨) ਭ੍ੂਸ਼੍ਯਃ (੬੩੩) ਭ੍ੂਸ਼੍ਣਃ (੬੩੪) ਭੂ੍ਵਤ੍ਃ (੬੩੫) ਵਿਸ਼੍ੋਕਃ (੬੩੬) 
ਸ਼੍ੋਕਨਾਸ਼੍ਨਃ || ੮੦ || 
(੬੩੭) ਅਵਰਚਸ਼੍ਮਾਨ (੬੩੮) ਅਵਰਚਤ੍ਃ (੬੩੯) ਕੁਂਭ੍ਃ (੬੪੦) ਵਿਸ਼੍ੁੱ ਧਾਤ੍ਪਮਾ 
(੬੪੧) ਵਿਸ਼੍ੋਧਨਃ 
(੬੪੨) ਅਵਨਰੁੱ ਧਃ (੬੪੩) ਅਪਰਵਤ੍ਰਿਃ (੬੪੪) ਪਰਦਯੁਮਯਃ (੬੪੫) 
ਅਵਮਤ੍ਵਿਕਰਮਃ || ੮੧ || 
(੬੪੬) ਕਾਲਨੇਵਮਵਨਹਾ (੬੪੭) ਿੀਰਃ (੬੪੮) ਸ਼੍ਵੌਰਃ (੬੪੯) ਸ਼੍ੂਰਜਨੇਸ਼੍ਵਰਃ 
(੬੫੦) ਵਤ੍ਰਲੋਕਾਤ੍ਪਮਾ (੬੫੧) ਵਤ੍ਰਲੋਕੇਸ਼੍ਃ (੬੫੨) ਕੇਸ਼੍ਿਃ (੬੫੩) ਕੇਵਸ਼੍ਹਾ 
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(੬੫੪) ਹਵਰਃ || ੮੨ || 
(੬੫੫) ਕਾਮਦੇਿਃ (੬੫੬) ਕਾਮਪਾਲਃ (੬੫੭) ਕਾਮੀ (੬੫੮) ਕਾਂਤ੍ਃ (੬੫੯) 
ਕ੍ੜੁਤ੍ਾਗਮਃ 
(੬੬੦) ਅਵਨਰਦੇਸ਼੍ਯਿਪੁ (੬੬੧) ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ (੬੬੨) ਿੀਰਃ (੬੬੩) ਅਨਂਤ੍ਃ 
(੬੬੪) ਧਨਂਜਯਃ || ੮੩ || 
(੬੬੫) ਬਰਹ੍ਮਣਯਃ (੬੬੬) ਬਰਹ੍ਮਕ੍ੜਤੁ੍ (੬੬੭) ਬਰਹ੍ਮਾ (੬੬੮) ਬਰਹ੍ਮ 
(੬੬੯) ਬਰਹ੍ਮਵਿਿਰ੍ਧਨਃ 
(੬੭੦) ਬਰਹ੍ਮਵਿਤ੍ (੬੭੧) ਬਰਾਹ੍ਮਣਃ (੬੭੨) ਬਰਹ੍ਮੀ (੬੭੩) ਬਰਹ੍ਮਜ੍ਞਃ 
(੬੭੪) ਬਰਾਹ੍ਮਣਵਪਰਯਃ || ੮੪ || 
(੬੭੫) ਮਹਾਕਰਮਃ (੬੭੬) ਮਹਾਕਰ੍ਮਾ (੬੭੭) ਮਹਾਤ੍ੇਜਾਃ (੬੭੮) ਮਹਰੋਗਃ 
(੬੭੯) ਮਹਾਕਰਤ੍ੁਃ (੬੮੦) ਮਹਾਯਜਵਾ (੬੮੧) ਮਹਾਯਜ੍ਞ (੬੮੨) ਮਹਾਹਵਿਃ 
|| ੮੫ || 
(੬੮੩) ਸਤਿਯਃ (੬੮੪) ਸਤਿਵਪਰਯਃ (੬੮੫) ਸਤੋਤ੍ਰਮ (੬੮੬) ਸਤੁਵਤ੍ਃ (੬੮੭) 
ਸਤੋਤ੍ਾ (੬੮੮) ਰਣਵਪਰਯਃ 
(੬੮੯) ਪਰੂ੍ਣਃ (੬੯੦) ਪੂਰਵਯਤ੍ਾ (੬੯੧) ਪੁਣਯਃ (੬੯੨) ਪੁਣਯਕੀਵਰਤਃ 
(੬੯੩) ਅਨਾਮਯਃ || ੮੬ || 
(੬੯੪) ਮਨੋਜਿਃ (੬੯੫) ਤ੍ੀਰਥਕਰਃ (੬੯੬) ਿਸੁਰੇਤ੍ਾਃ (੬੯੭) ਿਸੁਪਰਦਃ 
(੬੯੮) ਿਸੁਪਰਦਃ (੬੯੯) ਿਾਸੁਦੇਿਃ (੭੦੦) ਿਸੁਃ (੭੦੧) ਿਸੁਮਨਾਃ 
(੭੦੨) ਹਵਿਃ || ੮੭ || 
(੭੦੩) ਸਦਗਵਤ੍ਃ (੭੦੪) ਸਤ੍ਪਕ੍ੜੁਵਤ੍ਃ (੭੦੫) ਸੱਤ੍ਾ (੭੦੬) ਸਦ੍ਭ੍ੂਵਤ੍ਃ 

www.yo
us

igm
a.c

om



(੭੦੭) ਸਤ੍ਪਪਰਾਯਣਃ 
(੭੦੮) ਸ਼੍ੂਰਸੇਨ (੭੦੯) ਯਦੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਿਃ (੭੧੦) ਸੰਵਨਿਾਸਃ (੭੧੧) ਸੁਯਾਮੁਨਃ || 
੮੮ || 
(੭੧੨) ਭ੍ੂਤ੍ਾਿਾਸਃ (੭੧੩) ਿਾਸੁਦੇਿਃ (੭੧੪) ਸਰਵਾਸਵੁਨਲਯਃ (੭੧੫) 
ਅਨਲਃ 
(੭੧੬) ਦਰ੍ਪਹਾ (੭੧੭) ਦਰ੍ਪਦਃ (੭੧੮) ਦ੍ੜੁਪਤਃ (੭੧੯) ਦੁਰ੍ਧਰਃ 
(੭੨੦) ਅਪਰਾਵਜਤ੍ਃ || ੮੯ || 
(੭੨੧) ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਵਰਤਃ (੭੨੨) ਮਹਾਮੂਵਰਤਃ (੭੨੩) ਦੀਪਤਮੂਵਰਤਃ (੭੨੪) 
ਅਮੂਵਰਤਮਾਨ 
(੭੨੫) ਅਨੇਕਮਵੂਰਤਃ (੭੨੬) ਅਿਯਕਤਃ (੭੨੭) ਸ਼੍ਤ੍ਮਵੂਰਤਃ (੭੨੮) ਸ਼੍ਤ੍ਾਨਨਃ 
|| ੯੦ || 
(੭੨੯) ਏਕਃ (੭੩੦) ਨੈਕਃ (੭੩੧) ਸਿਃ (੭੩੨) ਕਃ (੭੩੩) ਵਕਮ (੭੩੪) 
ਯਤ੍ (੭੩੫) ਤ੍ਤ੍ (੭੩੬) ਪਦਮਨੱੁਤ੍ਮਮ (ਪਦਮ+ਅਨੱੁਤ੍ਮਮ) 
(੭੩੭) ਲੋਕਬਂਧੁਃ (੭੩੮) ਲੋਕਨਾਿਃ (੭੩੯) ਮਾਧਿਃ (੭੪੦) ਭ੍ਕਤਿਤ੍ਪਸਲਃ 
|| ੯੧ || 
(੭੪੧) ਸੁਿਰ੍ਣਿਰ੍ਣਃ (੭੪੨) ਹੇਮਾਂਗਃ (੭੪੩) ਿਰਾਂਗਃ (੭੪੪) 
ਚਂਦਨਾਂਗਦੀ 
(੭੪੫) ਿੀਰਹਾ (੭੪੬) ਵਿਸ਼੍ਮਃ (ਅਵਿਸ਼੍ਮਃ) (੭੪੭) ਸ਼੍ੂਨਯਃ (੭੪੮) 
ਘ੍ੜੁਤ੍ਾਸ਼੍ੀਃ (੭੪੯) ਅਚਲਃ (੭੫੦) ਚਲਃ || ੯੨ || 
(੭੫੧) ਅਮਾਨੀ (੭੫੨) ਮਾਨਦਃ (੭੫੩) ਮਾਨਯਃ (੭੫੪) ਲੋਕਸਵਾਮੀ (੭੫੫) 
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ਵਤ੍ਰਲੋਕਧ੍ੜੁਕ 
(੭੫੬) ਸੁਮੇਧਾਃ (੭੫੭) ਮੇਧਜਃ (੭੫੮) ਧਨਯਃ (੭੫੯) ਸਤ੍ਯਮੇਧਾਃ 
(੭੬੦) ਧਰਾਧਰਃ || ੯੩ || 
(੭੬੧) ਤ੍ੇਜੋਵ੍ੜੁਸ਼੍ਃ (੭੬੨) ਦਯਵੁਤ੍ਧਰਃ (੭੬੩) ਸਰਵਸ਼੍ਸਤਰਭ੍ੜੁਤ੍ਾਂਿਰਃ 
(੭੬੪) ਪਰਗਰਹਃ (੭੬੫) ਵਨਗਰਹਃ (੭੬੬) ਿਯਗਰਃ (੭੬੭) ਨੈਕਸ਼੍ੜੁਂਗਃ 
(੭੬੮) ਗਦਾਗਰਜਃ || ੯੪ || 
(੭੬੯) ਚਤ੍ੁਮਵੂਰਤਃ (੭੭੦) ਚਤ੍ੁਰ੍ਬਾਹੁਃ (੭੭੧) ਚਤ੍ੁਰਵਯੂਹਃ (੭੭੨) 
ਚਤ੍ੁਰਗਵਤ੍ਃ 
(੭੭੩) ਚਤ੍ੁਰਾਤ੍ਪਮਾ (੭੭੪) ਚਤ੍ੁਰ੍ਭ੍ਾਿਃ (੭੭੫) ਚਤ੍ਰੁਵੇਦਃ (੭੭੬) ਏਕਪਾਤ੍ 
|| ੯੫ || 
(੭੭੭) ਸਮਾਿਰਤਃ (੭੭੮) ਅਵਨਵ੍ੜੁੱ ਤ੍ਾਤ੍ਪਮਾ(ਵਨਵ੍ੜੁੱ ਤ੍ਾਤ੍ਪਮਾ) (੭੭੯) 
ਦੁਰ੍ਜਯਃ (੭੮੦) ਦੁਰਵਤ੍ਕਰਮਃ 
(੭੮੧) ਦਰੁ੍ਲਭ੍ਃ (੭੮੨) ਦੁਰਗਮਃ (੭੮੩) ਦੁਰਗਃ (੭੮੪) ਦਰੁਾਿਾਸਃ (੭੮੫) 
ਦੁਰਾਵਰਹਾ || ੯੬ || 
(੭੮੬) ਸ਼੍ੁਭ੍ਾਂਗਃ (੭੮੭) ਲੋਕਸਾਰਂਗਃ (੭੮੮) ਸੁਤ੍ਂਤ੍ੁਃ (੭੮੯) ਤ੍ਂਤ੍ੁਿਰ੍ਧਨਃ 
(੭੯੦) ਇਂਦਰਕਰ੍ਮਾ (੭੯੧) ਮਹਾਕਰ੍ਮਾ (੭੯੨) ਕ੍ੜੁਤ੍ਕਰ੍ਮਾ (੭੯੩) 
ਕ੍ੜੁਤ੍ਾਗਮਃ || ੯੭ || 
(੭੯੪) ਉਦ੍ਭ੍ਿਃ (੭੯੫) ਸੁਂਦਰਃ (੭੯੬) ਸੁਂਦਃ (੭੯੭) ਰਤ੍ਯਨਾਭ੍ਃ (੭੯੮) 
ਸੁਲੋਚਨਃ 
(੭੯੯) ਅਰ੍ਕਃ (੮੦੦) ਿਾਜਸਨਃ (੮੦੧) ਸ਼੍ੜੁਂਗੀ (੮੦੨) ਜਯਂਤ੍ਃ (੮੦੩) 
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ਸਰਵਵਿੱਜਯੀ || ੯੮ || 
(੮੦੪) ਸੁਿਰ੍ਣਵਬਦਂੁ (੮੦੫) ਅਕ੍ਸ਼੍ੋਭ੍ਯਃ (੮੦੬) ਸਰਵਿਾਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਃ 
(੮੦੭) ਮਹਾਹਰਦਃ (੮੦੮) ਮਹਾਗਰਤਃ (੮੦੯) ਮਹਾਭ੍ੂਤ੍ਃ (੮੧੦) ਮਹਾਵਨਵਧਃ 
|| ੯੯ || 
(੮੧੧) ਕੁਮੁਦਃ (੮੧੨) ਕੁਂਦਰਃ (੮੧੩) ਕੁਂਦਃ (੮੧੪) ਪਰ੍ਜਨਯਃ (੮੧੫) 
ਪਾਿਨਃ (੮੧੬) ਅਵਨਲਃ 
(੮੧੭) ਅਮ੍ੜੁਤ੍ਾਸ਼੍ਃ (੮੧੮) ਅਮ੍ੜੁਤ੍ਿਪੁਃ (੮੧੯) ਸਰਵਜ੍ਞਃ (੮੨੦) 
ਸਰਵਤ੍ੋਮੁਖਃ || ੧੦੦ || 
(੮੨੧) ਸੁਲਭ੍ਃ (੮੨੨) ਸੁਿਰਤ੍ਃ (੮੨੩) ਵਸੱਧਃ (੮੨੪) ਸ਼੍ਤ੍ੁਵਜਤ੍ (੮੨੫) 
ਸ਼੍ਤ੍ੁਤ੍ਾਪਨਃ 
(੮੨੬) ਨਯਗਰੋਧਃ (੮੨੭) ਉਦੁਂਬਰਃ (੮੨੮) ਅਸ਼੍ਵੱ ਿਃ (੮੨੯) 
ਚਾਣੂਰਾਂਧਰਵਨਸੂਦਨਃ || ੧੦੧ || 
(੮੩੦) ਸਹਸਰਾਵਰਚਃ (੮੩੧) ਸਪਤਵਜਹਵਃ (੮੩੨) ਸਪਤੈਧਾਃ (੮੩੩) ਸਪਤਿਾਹਨਃ 
(੮੩੪) ਅਮੂਵਰਤਃ (੮੩੫) ਅਨਘ੍ਃ (੮੩੬) ਅਵਚਤਂ੍ਯਃ (੮੩੭) ਭ੍ਯਕ੍ੜੁਤ੍ 
(੮੩੮) ਭ੍ਯਨਾਸ਼੍ਨਃ || ੧੦੨ || 
(੮੩੯) ਅਣੁਃ (੮੪੦) ਬ੍ੜੁਹਤ੍ (੮੪੧) ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਃ (੮੪੨) ਸਥਲੂਃ (੮੪੩) 
ਗੁਣਭ੍ੜੁਤ੍ (੮੪੪) ਵਨਰਗੁਣਃ (੮੪੫) ਮਹਾਨ 
(੮੪੬) ਅਧ੍ੜੁਤ੍ਃ (੮੪੭) ਸਵਧ੍ੜੁਤ੍ਃ (੮੪੮) ਸਵਾਸਯਃ (੮੪੯) ਪਰਾਗਵਂਸ਼੍ਃ 
(੮੫੦) ਿਂਸ਼੍ਿਰ੍ਧਨਃ || ੧੦੩ || 
(੮੫੧) ਭ੍ਾਰਭ੍ੜੁਤ੍ (੮੫੨) ਕਵਿਤ੍ਃ (੮੫੩) ਯੋਗੀ (੮੫੪) ਯੋਗੀਸ਼੍ਃ (੮੫੫) 
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ਸਰਵਕਾਮਦਃ 
(੮੫੬) ਆਸ਼੍ਰਮਃ (੮੫੭) ਸ਼੍ਰਮਣਃ (੮੫੮) ਕ੍ਸ਼੍ਾਮਃ (੮੫੯) ਸੁਪਰ੍ਣਃ (੮੬੦) 
ਿਾਯੁਿਾਹਨਃ || ੧੦੪ || 
(੮੬੧) ਧਨੁਰ੍ਧਰਃ (੮੬੨) ਧਨੁਰਵੇਦਃ (੮੬੩) ਦਂਡਃ (੮੬੪) ਦਮਵਯਤ੍ਾ 
(੮੬੫) ਦਮਃ 
(੮੬੬) ਅਪਰਾਵਜਤ੍ਃ (੮੬੭) ਸਰਵਸਹਃ (੮੬੮) ਵਨਯਂਤ੍ਾ (੮੬੯) 
ਵਨਯਮਃ(ਅਵਨਯਮਃ) (੮੭੦) ਯਮਃ(ਅਯਮਃ) || ੧੦੫ || 
(੮੭੧) ਸਤ੍ਵਿਾਨ (੮੭੨) ਸਾਵਤ੍ਵਕਃ (੮੭੩) ਸਤ੍ਯਃ (੮੭੪) 
ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਃ 
(੮੭੫) ਅਵਭ੍ਪਰਾਯਃ (੮੭੬) ਵਪਰਯਾਰਹਃ (੮੭੭) ਅਰਹਵਪਰਯਕ੍ੜਤੁ੍ (੮੭੮) 
ਪਰੀਵਤ੍ਿਰ੍ਧਨਃ || ੧੦੬ || 
(੮੭੯) ਵਿਹਾਯਸਗਵਤ੍ਃ (੮੮੦) ਜਯੋਵਤ੍ਃ (੮੮੧) ਸੁਰਵੁਚਃ (੮੮੨) 
ਹੁਤ੍ਭ੍ੁਵਗਵਭ੍ੁਃ 
(੮੮੩) ਰਵਿਃ (੮੮੪) ਵਿਰੋਚਨਃ (੮੮੫) ਸੂਰਯਃ (੮੮੬) ਸਵਿਤ੍ਾ (੮੮੭) 
ਰਵਿਲੋਚਨਃ || ੧੦੭ || 
(੮੮੮) ਅਨਂਤ੍ਃ (੮੮੯) ਹੁਤ੍ਭ੍ੁਗ੍ਭੋ੍ਕਤਾ (੮੯੦) ਸੁਖਦਃ (੮੯੧) ਨੈਕਜਃ 
(੮੯੨) ਅਗਰਜਃ 
(੮੯੩) ਅਵਨਵਰਵੰ ਣਃ (੮੯੪) ਸਦਾਮਰ੍ਸ਼੍ੀ (੮੯੫) ਲੋਕਾਵਧਸ਼੍ਿਾਨਮ (੮੯੬) 
ਅਦ੍ਭ੍ੁਤ੍ਃ || ੧੦੮ || 
(੮੯੭) ਸਨਾਤ੍ (੮੯੮) ਸਨਾਤ੍ਨਤ੍ਮਃ (੮੯੯) ਕਵਪਲਃ (੯੦੦) ਕਵਪਃ 
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(੯੦੧) ਅਪਯਯਃ 
(੯੦੨) ਸਵਵਸਤਦਃ (੯੦੩) ਸਵਵਸਤਕ੍ੜੁਤ੍ (੯੦੪) ਸਵਵਸਤ (੯੦੫) ਸਵਵਸਤਭ੍ੁਕ (੯੦੬) 
ਸਵਵਸਤਦਕ੍ਵਸ਼੍ਣਃ || ੧੦੯ || 
(੯੦੭) ਅਰੌਦਰਃ (੯੦੮) ਕੁਂਡਲੀ (੯੦੯) ਚਕਰੀ (੯੧੦) ਵਿਕਰਮੀ (੯੧੧) 
ਊਰ੍ਵਜਤ੍ਸ਼੍ਾਸਨਃ 
(੯੧੨) ਸ਼੍ਬਦਾਵਤ੍ਗਃ (੯੧੩) ਸ਼੍ਬਦਸਹਃ (੯੧੪) ਵਸ਼੍ਵਸ਼੍ਰਃ (੯੧੫) ਸ਼੍ਰਵਰੀਕਰਃ 
|| ੧੧੦ || 
(੯੧੬) ਅਕੂਰਃ (੯੧੭) ਪੇਸ਼੍ਲਃ (੯੧੮) ਦਕ੍ਸ਼੍ਃ (੯੧੯) ਦਕ੍ਵਸ਼੍ਣਃ (੯੨੦) 
ਕ੍ਸ਼੍ਵਮਣਾਂਿਰਃ 
(੯੨੧) ਵਿਦਵੱ ਤ੍ਮਃ (੯੨੨) ਿੀਤ੍ਭ੍ਯਃ (੯੨੩) ਪੁਣਯਸ਼੍ਰਿਣਕੀਰਤਨਃ || ੧੧੧ 
|| 
(੯੨੪) ਉੱਤ੍ਾਰਣਃ (੯੨੫) ਦੁਸ਼੍ਕ੍ੜੁਵਤ੍ਹਾ (੯੨੬) ਪੁਣਯਃ (੯੨੭) 
ਦੁਃਸਵਪਯਨਾਸ਼੍ਨਃ 
(੯੨੮) ਿੀਰਹਾ (੯੨੯) ਰਕ੍ਸ਼੍ਣਃ (੯੩੦) ਸਂਤ੍ਃ (੯੩੧) ਜੀਿਨਃ (੯੩੨) 
ਪਰਯਿਵਸਥਤ੍ਃ || ੧੧੨ || 
(੯੩੩) ਅਨਂਤ੍ਰੂਪਃ (੯੩੪) ਅਨਂਤ੍ਸ਼੍ਰੀਃ (੯੩੫) ਵਜਤ੍ਮਨਯੁਃ (੯੩੬) 
ਭ੍ਯਾਪਹਃ 
(੯੩੭) ਚਤ੍ੁਰਸ਼੍ਰਃ (੯੩੮) ਗਭ੍ੀਰਾਤ੍ਪਮਾ (੯੩੯) ਵਿਵਦਸ਼੍ਃ (੯੪੦) ਿਯਾਵਦਸ਼੍ਃ 
(੯੪੧) ਵਦਸ਼੍ਃ || ੧੧੩ || 
(੯੪੨) ਅਨਾਵਦਃ (੯੪੩) ਰ੍ਭ੍ੂਰ੍ਭ੍ੁਿ ੋਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ (੯੪੪) ਸਿੀਰਃ (੯੪੫) 
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ਰੁਵਚਰਾਂਗਦਃ 
(੯੪੬) ਜਨਨਃ (੯੪੭) ਜਨਜਨ੍ਮਾਵਦਃ (੯੪੮) ਭ੍ੀਮਃ (੯੪੯) 
ਭ੍ੀਮਪਰਾਕਰਮਃ || ੧੧੪ || 
(੯੫੦) ਆਧਾਰਵਨਲਯਃ (੯੫੧) ਧਾਤ੍ਾ (ਅਧਾਤ੍ਾ) (੯੫੨) ਪੁਸ਼੍ਪਹਾਸਃ 
(੯੫੩) ਪਰਜਾਗਰਃ 
(੯੫੪) ਊਰ੍ਧਵਗਃ (੯੫੫) ਸਤ੍ਪਪਿਾਚਾਰਃ (੯੫੬) ਪਰਾਣਦਃ (੯੫੭) ਪਰਣਿਃ 
(੯੫੮) ਪਣਃ || ੧੧੫ || 
(੯੫੯) ਪਰਮਾਣਮ (੯੬੦) ਪਰਾਣਵਨਲਯਃ (੯੬੧) ਪਰਾਣਭ੍ੜੁਤ੍ (੯੬੨) 
ਪਰਾਣਜੀਿਨਃ 
(੯੬੩) ਤ੍ਤ੍ਵਮ (੯੬੪) ਤ੍ਤ੍ਵਵਿਤ੍ (੯੬੫) ਏਕਾਤ੍ਪਮਾ (੯੬੬) 
ਜਨ੍ਮਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਜਰਾਵਤ੍ਗਃ || ੧੧੬ || 
(੯੬੭) ਭ੍ੂਰ੍ਭ੍ੁਿਃਸਵਸਤਰੁਃ (੯੬੮) ਤ੍ਾਰਃ (੯੬੯) ਸਵਿਤ੍ਾ (੯੭੦) ਪਰਵਪਤ੍ਾਮਹਃ 
(੯੭੧) ਯਜ੍ਞਃ (੯੭੨) ਯਜ੍ਞਪਵਤ੍ਃ (੯੭੩) ਯਜਵਾ (੯੭੪) ਯਜ੍ਞਾਂਗਃ 
(੯੭੫) ਯਜ੍ਞਿਾਹਨਃ || ੧੧੭ || 
(੯੭੬) ਯਜ੍ਞਭ੍ੜਤੁ੍ (੯੭੭) ਯਜ੍ਞਕ੍ੜੁਤ੍ (੯੭੮) ਯਜ੍ਞੀ (੯੭੯) 
ਯਜ੍ਞਭ੍ੁਕ (੯੮੦) ਯਜ੍ਞਸਾਧਨਃ 
(੯੮੧) ਯਜ੍ਞਾਂਤ੍ਕ੍ੜੁਤ੍ (੯੮੨) ਯਜ੍ਞਗੁਹਯਮ (੯੮੩) ਅੰਨਮ (੯੮੪) 
ਅੰਨਾਦ ਏਿ ਛ || ੧੧੮ || 
(੯੮੫) ਆਤ੍ਪਮਯੋਵਨਃ (੯੮੬) ਸਵਯਂਜਾਤ੍ਃ (੯੮੭) ਿੈਖਾਨਃ (੯੮੮) 
ਸਾਮਗਾਯਨਃ 
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(੯੮੯) ਦੇਿਕੀਨਂਦਨਃ (੯੯੦) ਸਰਸ਼੍ਟਾ (੯੯੧) ਕ੍ਵਸ਼੍ਤ੍ੀਸ਼੍ਃ (੯੯੨) 
ਪਾਪਨਾਸ਼੍ਨਃ || ੧੧੯ || 
(੯੯੩) ਸ਼੍ਂਖਭ੍ੜੁਤ੍ (੯੯੪) ਨਦਂਕੀ (੯੯੫) ਚਕਰੀ (੯੯੬) ਸ਼੍ਾਰ੍੍ਗਧਨਵ ਾ (੯੯੭) 
ਗਦਾਧਰਃ 
(੯੯੮) ਰਿਾਂਗਪਾਵਣਃ (੯੯੯) ਅਕ੍ਸ਼੍ੋਭ੍ਯਃ (੧੦੦੦) ਸਰਵਪਰਹਰਣਾਯੁਧਃ || 
੧੨੦ || 
|| ਸਰਵਪਰਹਰਣਾਯੁਧੋਂ ਨਮਃ ਇਵਤ੍ || 
|| ਸਰਵਪਰਹਰਣਾਯੁਧੋਂ ਨਮਃ ਇਵਤ੍ || 
ਫਲਸ਼੍ੁਵਤ੍ਃ (੨੨ ਸ੍ਲੋਕ) 
ਇਤ੍ੀਦਂ ਕੀਰਤਨੀਯਸਯ ਕੇਸ਼੍ਿਸਯ ਮਹਾਤ੍ਪਮਨਃ | 
ਨਾਮਯਾਂ ਸਹਸਰਂ ਵਦਿਯਾਨਾਮਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣ ਪਰਕੀਵਰਤਤ੍ਮ || ੧੨੧ || 
ਯ ਇਦ ਂਸ਼੍ੜੁਣੁਯਾੰਵਨਤ੍ਯਂ ਯਸ਼੍ਚਾਵਪ ਪਵਰਕੀਰਤਯੇਤ੍ | 
ਨਾਸ਼੍ੁਭ੍ ਂਪਰਾਪਯਯੁਾਤ੍ ਵਕਂਵਚਤ੍ ਸੋਮੁਤ੍ਰੇਹ ਚ ਮਾਨਿਃ || ੧੨੨ || 
ਿੇਦਾਂਤ੍ਗੋ ਬਰਾਹ੍ਮਣਃ ਸਯਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼੍ਵਤ੍ਰਯੋ ਵਿਜਯੀ ਭ੍ਿੇਤ੍ | 
ਿੈਸ਼੍ਯੋ ਧਨਸਮ੍ੜੁੱ ਧਃ ਸਯਾਤ੍ ਸ਼੍ੂਦਰੱ ਸੁਖਮਿਾਪਯੁਯਾਤ੍ || ੧੨੩ || 
ਧਰ੍ਮਾਰਥੀ ਪਰਾਪਯੁਯਾਧੱਰ੍ਮਂ ਅਰਥਾਰਥੀ ਚਾਰਥਮਾਪਯੁਯਾਤ੍ | 
ਕਾਮਾਨਿਾਪਯੁਯਾਤ੍ ਕਾਮੀ ਪਰਜਾਰਥੀ ਚਾਪਯੁਯਾਤ੍ ਪਰਜਾਮ || ੧੨੪ || 
ਭ੍ਵਕਤਮਾਨ ਯਃ ਸਦੋੋੱਿਾਯ ਸ਼੍ੁਵਚਸਤਦਗਤ੍ਮਾਨਸਃ | 
ਸਹਸਰਂ ਿਾਸੁਦੇਿਸਯ ਨਾਮਯਾਮੇਤ੍ਤ੍ ਪਰਕੀਰਤਯੇਤ੍ || ੧੨੫ || 
ਯਸ਼੍ਃ ਪਰਾਪਯਵੋਤ੍ ਵਿਪਲੁਂ ਯਾਵਤ੍ ਪਰਾਧਾਨਯਮੇਿ ਚ | 
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ਅਚਲਾਂ ਵਸ਼੍ਰਯਮਾਪਯਵੋਤ੍ ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਪਰਾਪਯਤੋ੍ਯਨੱੁਤ੍ਮਮ || ੧੨੬ || 
ਨ ਭ੍ਯਂ ਕਵਵਚਦਾਪਯੋਵਤ੍ ਿੀਰਯਂ ਤ੍ੇਜਸ਼੍ਚ ਵਿਂਦਵਤ੍ | 
ਭ੍ਿਤ੍ਯਰੋਗੋ ਦਯੁਵਤ੍ਮਾਨ ਬਲਰੂਪਗੁਣਾਵਨਵ ਤ੍ਃ || ੧੨੭ || 
ਰੋਗਾਰਤੋ ਮੁਚਯਤ੍ੇ ਰਗੋਾਦ੍ਬੱਧੋ ਮੁਚਯੇਤ੍ ਬਂਧਨਾਤ੍ | 
ਭ੍ਯਾਨ੍ਮੁਚਯੇਤ੍ ਭ੍ੀਤ੍ਸਤੁ ਮੁਚਯੇਤ੍ਾਪੰਨ ਆਪਦਃ || ੧੨੮ || 
ਦੁਰਗਾਣਯਵਤ੍ਤ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼੍ੁ ਪੁਰੁਸ਼੍ਃ ਪੁਰੁਸ਼੍ੋੋੱਤ੍ਮਮ | 
ਸਤੁਿੰਨਾਮਸਹਸਰੇਣ ਵਨਤ੍ਯਂ ਭ੍ਵਕਤਸਮਵਨਵ ਤ੍ਃ || ੧੨੯ || 
ਿਾਸੁਦੇਿਾਸ਼੍ਰਯੋ ਮਰਤਯ ੋਿਾਸੁਦੇਿਪਰਾਯਣਃ | 
ਸਰਵਪਾਪਵਿਸ਼੍ੁੱ ਧਾਤ੍ਪਮਾ ਯਾਵਤ੍ ਬਰਹ੍ਮ ਸਨਾਤ੍ਨਮ || ੧੩੦ || 
ਨ ਿਾਸੁਦੇਿਭ੍ਕਤਾਨਾਮਸ਼੍ੁਭ੍ ਂਵਿਦਯਤ੍ੇ ਕਵਵਚਤ੍ | 
ਜਨ੍ਮਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਜਰਾਿਯਾਵਧਭ੍ਯਂ ਨੈਿੋਪਜਾਯਤ੍ੇ || ੧੩੧ || 
ਇਮ ਂਸਤਿਮਧੀਯਾਨਃ ਸ਼੍ਰੱ ਧਾਭ੍ਵਕਤਸਮਵਨਵ ਤ੍ਃ | 
ਯੁਜਯੇਤ੍ਾਤ੍ਪਮਾਸੁਖਕ੍ਸ਼੍ਾਂਵਤ੍ਸ਼੍ਰੀਧ੍ੜੁਵਤ੍ਸ੍ਮ੍ੜੁਵਤ੍ਕੀਵਰਤਵਭ੍ਃ || ੧੩੨ || 
ਨ ਕਰੋਧੋ ਨ ਚ ਮਾਤ੍ਪਸਰਯਂ ਨ ਲੋਭ੍ੋ ਨਾਸ਼੍ਭੁ੍ਾ ਮਵਤ੍ਃ | 
ਭ੍ਿਂਵਤ੍ ਕ੍ੜੁਤ੍ਪੁਣਯਾਨਾਂ ਭ੍ਕਤਾਨਾਂ ਪਰੁੁਸ਼੍ੋੋੱਤ੍ਮੇ || ੧੩੩ || 
ਦਯੌੱਸਚਂਦਰਾਰ੍ਕਨਕ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਾ ਖਂ ਵਦਸ਼੍ੋ ਭ੍ੂਰ੍ਮਹੋਦਵਧਃ | 
ਿਾਸੁਦੇਿਸਯ ਿੀਰਯੇਣ ਵਿਧ੍ੜੁਤ੍ਾਵਨ ਮਹਾਤ੍ਪਮਨਃ || ੧੩੪ || 
ਸਸੁਰਾਸੁਰਗਂਧਰਵਂ ਸਯਕ੍ਸ਼੍ੋਰਗਰਾਕ੍ਸ਼੍ਸਮ | 
ਜਗਦਵਸ਼੍ ੇਿਰਤਤ੍ੇਦਂ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਸਯ ਸਚਰਾਚਰਮ || ੧੩੫ || 
ਇਂਵਦਰਯਾਵਣ ਮਨੋ ਬੁੱ ਵਧਃ ਸੱਤ੍ਵਂ ਤ੍ੇਜੋ ਬਲਂ ਧ੍ੜੁਵਤ੍ਃ | 
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ਿਾਸੁਦੇਿਾਤ੍ਪਮਕਾਨਯਾਹੁਃ, ਕ੍ਸ਼੍ੇਤ੍ਰਂ ਕ੍ਸ਼੍ੇਤ੍ਰਜ੍ਞ ਏਿ ਚ || ੧੩੬ || 
ਸਰਵਾਗਮਾਨਾਮਾਚਾਰਃ ਪਰਿਮਂ ਪਵਰਕਲ੍੍ਪਤ੍ੇ | 
ਆਚਾਰਪਰਭ੍ਿੋ ਧਰ੍ਮੋ ਧਰ੍ਮਸਯ ਪਰਭ੍ੁਰਚਯੁਤ੍ਃ || ੧੩੭ || 
ੜੁਸ਼੍ਯਃ ਵਪਤ੍ਰੋ ਦੇਿਾ ਮਹਾਭ੍ੂਤ੍ਾਵਨ ਧਾਤ੍ਿਃ | 
ਜਂਗਮਾਜਂਗਮਂ ਚੇਦਂ ਜਗੰਨਾਰਾਯਣੋਦ੍ਭ੍ਿਮ || ੧੩੮ || 
ਯੋਗੋ ਜ੍ਞਾਨਂ ਤ੍ਿਾ ਸਾਂਖਯਂ ਵਿਦਯਾਃ ਵਸ਼੍ਲ੍ਪਾਵਦਕਰ੍ਮ ਚ | 
ਿੇਦਾੱਸ਼੍ਾਸਤਰਾਵਣ ਵਿਜ੍ਞਾਨਮੇਤ੍ਤ੍ਪਸਰਵਂ ਜਨਾਰਦਨਾਤ੍ || ੧੩੯ || 
ਏਕੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਮਹਦ੍ਭੂ੍ਤ੍ਂ ਪ੍ੜੁਿਗ੍ਭ੍ੂਤ੍ਾਨਯਨੇਕਸ਼੍ਃ | 
ਤ੍ਰੀਨ?ਲੋਕਾਨਵ ਯਾਪਯ ਭ੍ੂਤ੍ਾਤ੍ਪਮਾ ਭ੍ੁਂਕਤੇ ਵਿਸ਼੍ਵਭ੍ੁਗਿਯਯਃ || ੧੪੦ || 
ਇਮ ਂਸਤਿ ਂਭ੍ਗਿਤ੍ੋ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰਵਯਾਸੇਨ ਕੀਵਰਤਤ੍ਮ | 
ਪਠੇਦਯ ਇੱਛੇਤ੍ਪਪੁਰਸ਼ੁ੍ਃ ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਪਰਾਪਤੁਂ ਸੁਖਾਵਨ ਚ || ੧੪੧ || 
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਮਜਂ ਦੇਿਂ ਜਗਤ੍ਃ ਪਰਭ੍ਿਾਪਯਯਮ | 
ਭ੍ਜਂਵਤ੍ ਯੇ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਕ੍ਸ਼੍ਂ ਨ ਤ੍ੇ ਯਾਂਵਤ੍ ਪਰਾਭ੍ਿਮ || ੧੪੨ || 
ਇਵਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮਹਾਭ੍ਾਰਤ੍ੇ ਅਨੁਸ਼੍ਾਸਨਪਰਵਵਣ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਣੁਸਹਸਰਨਾਮ ਸਤੋਤ੍ਰਂ 
ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ. 
||ਸਰਵੇ ਜਨਾਃ ਸੁਵਖਨੋ ਭ੍ਿਂਤ੍ੁ|| 
|| ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਰ੍ਪਣ ਮਸਤ|ੁ| 
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