ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਸਹਸਰਨਾਮ ਸਤੋਤ੍ਰਮ

ਨਾਮਨਾਂ ਸਾਸ਼੍ਟ ਸਹਸਰਂ ਚ ਬ੍ਰੂਹਹ ਗਾਰ੍ਗ੍ਯ ਮਹਾਮਤ੍ੇ

ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਯਾ ਮਹਾ ਦੇਵ੍ਯਾ ਭੁਹਤਤ ਮੁ ਤਤਯ ਅਰ੍ਗਥ ਹਸਿੱਧਯੇ ੧
ਗਾਰ੍ਗ੍ਯ ਉਵ੍ਾਚ

ਸਨਤ੍ ਤੁਮਾਰ੍ਗਮ ਆਸੀਨਂ ਦਵ ਾਦਜ਼ਾਹਦਤ੍ਯ ਸੰਹਨਭਮ

ਅਪ੍ੜਿੱਚਨ ਯੋਹਗਨੋ ਭਤਤਯਾ ਯੋਹਗਨਾਮ ਅਰ੍ਗਥ ਹਸਿੱਧਯੇ ੨
ਸਰ੍ਗਵ ਲੌ ਹਤਤ ਤਰ੍ਮਭਯੋ ਹਵ੍ਮੁ ਤਤਾਨਾਂ ਹਹਤ੍ਾਯ ਵ੍ੈ

ਭੁਹਤਤ ਮੁ ਹਤਤ ਪ੍ਰਦਂ ਜਪ੍ਯਮ ਅਨੁ ਬ੍ਰੂਹਹ ਦਯਾਹਨਧੇ ੩
ਸਨਤ੍ੁਮਾਰ੍ਗ ਭਗਵ੍ਨ ਸਰ੍ਗਵ ਜ੍ਝੋ ’ਹਸ ਹਵ੍ਜ਼ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ

ਆਹਸਤਤਯ ਹਸਿੱਧਯੇ ਨ੍ੜ੍ਨਾਂ ਕ੍ਸ਼ਹਸ਼੍ਪ੍ਰ ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਗਥ ਸਾਧਨਮ ੪

ਹਿਦਯਹਨਤ ਮਾਨਵ੍ਾਃ ਸਰ੍ਗਵੇ ਧਨਾ ਭਾਵ੍ੇਨ ਤੇਵ੍ਲਮ

ਹਸਿੱਧਯਹਨਤ ਧਹਨਦੋ ’ਨਯਸਯ ਨੈਵ੍ ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਗਥ ਤਾਮਨਾਹ ੫
ਦਾਹਰ੍ਗਦਰ ਯ ਧਵਂਹਸਨੀ ਨਾਮ ਤੇਨ ਹਵ੍ਦਯਾ ਪ੍ਰਤੀਹਰ੍ਗਤਤ੍ਾ

ਤੇਨ ਵ੍ਾ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਹਵ੍ਦਯਾਹਪ੍ ਤੇਨ ਮ੍ੜ੍੍ਤਯੁ ਹਵ੍ਨਾਹਜ਼ਨੀ ੬
ਸਰ੍ਗਵ ਾਸਾਂ ਸਾਰ੍ਗ ਭੂਤ੍ੈਤਾ ਹਵ੍ਦਯਾਨਾਂ ਤੇਨ ਤੀਹਰ੍ਗਤਤ੍ਾ

ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਹਸਿੱਹਧਦਾ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਨ ਤ੍ਾਮ ਆਚਕ੍ਸ਼ ਸ਼੍ਵ ਦਯਾਹਨਧੇ ੭
ਸਨਤ੍ੁਮਾਰ੍ਗ ਉਵ੍ਾਚ

ਸਾਧੁ ਪ੍ੜਸ਼੍ਟਂ ਮਹਾ ਭਾਗਾਹ ਸਰ੍ਗਵ ਲੋ ਤ ਹਹਤ੍ੈ ਹਸ਼੍ਣਃ

ਮਹਤ੍ਾਮ ਏਸ਼੍ ਧਰ੍ਮਜ਼ ਚ ਨਾਨਯੇਸ਼੍ਾਮ ਇਹਤ੍ ਮੇ ਮਹਤ੍ਃ ੮
ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਹਵ੍ਸ਼੍ੁ ਮਹਾਦੇਵ੍ ਮਹੇਨ੍ਰਾਹਦ ਮਹਾਤ੍ਮਹਭਃ

ਸਮ੍ੜ੍ਪ੍ਰੋਤਤਂ ਤਥਯਾਮ ਯਦਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਾਮ ਸਹਸਰਤਮ ੯

ਯਸਯੋਿੱਚਾਰ੍ਗਣ ਮਾਤ੍ਰ ੇ ਣ ਦਾਹਰ੍ਗਦਰ ਯਾਨ ਮੁ ਚਯਤ੍ੇ ਨਰ੍ਗਃ

ਹਤਂ ਪ੍ੁ ਨਸ ਤ੍ਜ ਜਪ੍ਾਜ ਜਾਪ੍ੀ ਸਰ੍ਗਵੇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਗਥਾਨ ਅਵ੍ਾਪ੍ੁਯਾਤ੍ ੧੦
ਅਥ ਸਘ੍ਕ੍ਸ਼ਲ੍ਪ੍ਃ

ਅਸਯ ਜ਼ਰੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਹਦਵ੍ਯ ਸਹਸਰ ਨਾਮ ਸਤੋਤ੍ਰ
ਮਹਾਮਨਤਰਸਯ

ਆਨਨ੍ ਤਰ੍ਗ੍ਮ ਹਚਕ੍ਸ਼ਲ਼ੀਤ੍ੇ ਹਨ੍ਰ੍ਗਾ ਸੁ ਤ੍ਾਦਯੋ ਮਹਾਤ੍ਮਾਨੋ
ਮਹਰ੍ਸ਼੍ਯਃ,

ਅਨੁਸ਼੍ੁਪ੍ ਚਨ੍ਃ, ਹਵ੍ਸ਼੍ੁਮਾਯਾ ਜ਼ਹਤਤਃ, ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਪ੍ਰ੍ਗਾ
ਦੇਵ੍ਤ੍ਾ,

ਜ਼ਰੀ ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਵ ਾਰ੍ਗਾ ਸਰ੍ਗਵੇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਗਥ ਹਸਿੱਧਯਰ੍ਗਥੇ ਜਪ੍ੇ
ਹਵ੍ਹਨਯੋਗਃ

ਅਥ ਧਯਾਨਮ

ਪ੍ਦ੍ਮਨਾਭ ਹਪ੍ਰਯਾਂ ਦੇਵ੍ੀਂ ਪ੍ਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਂ ਪ੍ਦ੍ਮਵ੍ਾਹਸਨੀਮ

ਪ੍ਦ੍ਮਵ੍ਤਤਰਾਂ ਪ੍ਦ੍ਮਹਸਤਾਂ ਵ੍ਨ੍ੇ ਪ੍ਦ੍ਮਾਮ ਅਹਰ੍ਗ ਹਨਜ਼ਮ ੧

ਪ੍ੂ ਰ੍ਗਣੇਨੁ ਵ੍ਦਨਾਂ ਹਦਵ੍ਯ ਰ੍ਗਤ੍ਨਾ ਭਰ੍ਗਣ ਭੂਹਸ਼੍ਤ੍ਾਮ

ਵ੍ਰ੍ਗਦਾ ਭਯ ਹਸਤਾਢ੍ਯਾਂ ਧਯਾਯੇਚ ਚਨ੍ਰ ਸਹੋਦਰ੍ਗੀਮ ੨
ਇਿੱਚਾ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾਂ ਭਗਵ੍ਤ੍ਃ ਸਿੱਹਚਦਾਨਨ੍ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀਮ

ਸਰ੍ਗਵ ਜ੍ਝਾਂ ਸਰ੍ਗਵ ਜਨਨੀਂ ਹਵ੍ਸ਼੍ੁ ਵ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਸ ਸਥਲਾ ਲਯਾਮ

ਦਯਾਲੁ ਮ ਅਹਨਜ਼ਂ ਧਯਾਯੇਤ੍ ਸੁ ਿ ਹਸਿੱਹਧ ਸਵਰ੍ਗ ੂਹਪ੍ਣੀਮ ੩
ਅਥ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਸਹਸਰਨਾਮ ਸਤੋਤ੍ਰਮ

ਹਨਤ੍ਯਾਗਤ੍ਾਨਨਤ ਹਨਤ੍ਯਾ ਨਹਨ੍ਨੀ ਜਨਰ੍ਗਝਜਨੀ

ਹਨਤ੍ਯ ਪ੍ਰਤਾਹਜ਼ਨੀ ਚੈਵ੍ ਸਵਪ੍ਰਤਾਜ਼ ਸਵਰ੍ਗ ੂਹਪ੍ਣੀ ੧
ਮਹਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗ ਮਹਾ ਤਾਲੀ ਮਹਾ ਤਨਯਾ ਸਰ੍ਗਸਵਤ੍ੀ
ਭੋਗ ਵ੍ੈਭਵ੍ ਸਨਧਾਤ੍ਰ ੀ ਭਤਤਾਨੁਗਰਹ ਤਾਹਰ੍ਗਣੀ ੨

ਈਜ਼ਾਵ੍ਾਸਯਾ ਮਹਾ ਮਾਯਾ ਮਹਾਦੇਵ੍ੀ ਮਹੇਜ਼ਵਰ੍ਗੀ

ਹ੍ੜਿੱਲੇਿਾ ਪ੍ਰ੍ਗਮਾ ਜ਼ਹਤਤਰ੍ਗ ਮਾਤ੍੍ਕ੍ਸ਼ਾ ਬ੍ਰੀਜ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ ੩
ਹਨਤ੍ਯਾਨਨ੍ਾ ਹਨਤ੍ਯ ਬ੍ਰੋਧਾ ਨਾਹਦਨੀ ਜਨ ਮੋਹਦਨੀ

ਸਤ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਨੀ ਚੈਵ੍ ਸਵਪ੍ਰਤਾਜ਼ਾਤ੍ਮ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ ੪
ਹਤ੍ਰ ਪ੍ੁ ਰ੍ਗਾ ਭੈਰ੍ਗਵ੍ੀ ਹਵ੍ਦਯਾ ਹਂਸਾ ਵ੍ਾਗੀਜ਼ਵਰ੍ਗੀ ਹਜ਼ਵ੍ਾ

ਵ੍ਾਗ੍ੇਵ੍ੀ ਚ ਮਹਾ ਰ੍ਗਾਹਤ੍ਰ ਃ ਤਾਲ ਰ੍ਗਾਹਤ੍ਰ ਸ ਹਤ੍ਰ ਲੋ ਚਨਾ ੫
ਭਦਰ ਤਾਲੀ ਤਰ੍ਗਾਲੀ ਚ ਮਹਾਤਾਲੀ ਹਤ੍ਲੋ ਿੱਤ੍ਮਾ

ਤਾਲੀ ਤਰ੍ਗਾਲ ਵ੍ਤਤਰਾਨਤਾ ਤਾਮਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀ ਤਾਮਦਾ ਜ਼ੁ ਭਾ ੬
ਚਹਣਿਤਾ ਚਣਿ ਰ੍ਗੁਪ੍ੇਜ਼ਾ ਚਾਮੁ ਣਿਾ ਚਕ੍ਰ ਧਾਹਰ੍ਗਣੀ

ਤ੍ਰ ੈ ਲੋਤਯ ਜਹਯਨੀ ਦੇਵ੍ੀ ਤ੍ਰ ੈ ਲੋਤਯ ਹਵ੍ਜਯੋਿੱਤ੍ਮਾ ੭
ਹਸਿੱਧ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਹਕ੍ਰਯਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗ ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ
ਪ੍ਰਸਾਹਦਨੀ

ਉਮਾ ਭਗਵ੍ਤ੍ੀ ਦੁਰ੍ਗ੍ਾ ਚਾਨ੍ਰੀ ਦਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਯਣੀ ਹਜ਼ਵ੍ਾ ੮
ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਘ੍੍ਰ੍ਗਾ ਧਰ੍ਗਾਵ੍ੇਲਾ ਲੋ ਤਮਾਤ੍ਾ ਹਹਰ੍ਗਹਪ੍ਰਯਾ

ਪ੍ਾਰ੍ਗਵ ਤ੍ੀ ਪ੍ਰ੍ਗਮਾ ਦੇਵ੍ੀ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਹਵ੍ਦਯਾ ਪ੍ਰਦਾਹਯਨੀ ੯
ਅਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਬ੍ਰਹੁ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਚ ਹਵ੍ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਹਵ੍ਜ਼ਵ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ

ਪ੍ਝਚ ਭੂਤ੍ਾਤ੍ਹਮਤਾ ਵ੍ਾਣੀ ਪ੍ਝਚ ਭੂਤ੍ਾਤ੍ਹਮਤਾ ਪ੍ਰ੍ਗਾ ੧੦
ਤਾਲੀ-ਮਾ ਪ੍ਹਝਚਤਾ ਵ੍ਾਗ੍ਮੀ ਹਹਵ੍ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਧ ਦੇਵ੍ਤ੍ਾ

ਦੇਵ੍ ਮਾਤ੍ਾ ਸੁ ਰ੍ਗੇਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵ੍ ਗਰ੍ਭਾ ’ਮ੍ੜ੍ਹਬ੍ਰਤਾ ਧ੍ਹ੍ਤਃ ੧੧
ਸਘ੍ਥਯਾ ਜਾਹਤ੍ਃ ਹਕ੍ਰਯਾ ਜ਼ਹਤਤਃ ਪ੍ਰਹਕ੍ਸ਼੍ਤਰ੍ਗ ਮੋਹਹਨੀ ਮਹੀ

ਯਜ੍ਝ ਹਵ੍ਦਯਾ ਮਹਾ ਹਵ੍ਦਯਾ ਗੁਹਯ ਹਵ੍ਦਯਾ ਹਵ੍ਭਾਵ੍ਰ੍ਗੀ
੧੨

ਜਯੋਹਤ੍੍ਮਤ੍ੀ ਮਹਾ ਮਾਤ੍ਾ ਸਰ੍ਗਵ ਮਨਤਰ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾ

ਦਾਹਰ੍ਗਦਰ ਯ ਧਵਂਹਸਨੀ ਦੇਵ੍ੀ ਹ੍ੜ੍੍ਯ ਗਰਹਨਥ ਭੇਹਦਨੀ ੧੩
ਸਹਸਰਾਹਦਤ੍ਯ ਸਘ੍ਕ੍ਸ਼ਾਜ਼ਾ ਚਹਨ੍ਰਤਾ ਚਨ੍ਰ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ

ਗਾਯਤ੍ਰ ੀ ਸੋਮ ਸਮ੍ੜ੍ਭੂਹਤ੍ਃ ਸਾਹਵ੍ਤ੍ਰ ੀ ਪ੍ਰਣਵ੍ਾਤ੍ਹਮਤਾ ੧੪
ਜ਼ਘ੍ਕ੍ਸ਼ਰ੍ਗੀ ਵ੍ੈਸ਼੍ਣਵ੍ੀ ਬ੍ਰਰਾਹ੍ਮੀ ਸਰ੍ਗਵ ਦੇਵ੍ ਨਮਸਕ੍ਸ਼੍ਤਾ

ਸੇਵ੍ਯ ਦੁਰ੍ਗ੍ਾ ਤੁਬ੍ਰੇਰ੍ਗਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀ ਤਰ੍ਗ ਵ੍ੀਰ੍ਗ ਹਨਵ੍ਾਹਸਨੀ ੧੫
ਜਯਾ ਚ ਹਵ੍ਜਯਾ ਚੈਵ੍ ਜਯਨਤੀ ਚਾਪ੍ਰ੍ਗਾਹਜਤ੍ਾ

ਤੁਹਬ੍ਰਜਤਾ ਤਾਹਲਤਾ ਜ਼ਾਸਤਰੀ ਵ੍ੀਣਾ ਪ੍ੁ ਸਤਤ ਧਾਹਰ੍ਗਣੀ ੧੬
ਸਰ੍ਗਵ ਜ੍ਝ ਜ਼ਹਤਤਃ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਹਤਤਰ੍ਗ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਹਵ੍ਸ਼੍ੁ ਹਜ਼ਵ੍ਾਤ੍ਹਮਤਾ

ਇਡਾ ਹਪ੍ਘ੍੍ਹਲਤਾ ਮਧਯਾ ਮ੍ੜ੍੍ਣਾਲੀ ਤ੍ਨੁ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ ੧੭
ਯਜ੍ਝੇ ਜ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾ ਦਕ੍ਸ਼ਹਸ਼੍ਣਾ ਸਰ੍ਗਵ ਮੋਹਹਨੀ

ਅਸ਼੍ਟਾਘ੍੍ ਯੋਹਗਨੀ ਦੇਵ੍ੀ ਹਨਰ੍ਬ੍ਰੀਜ ਧਯਾਨ ਗੋਚਰ੍ਗਾ ੧੮

ਸਰ੍ਗਵ ਤ੍ੀਰ੍ਗਥ ਹਸਥਤ੍ਾ ਜ਼ੁ ਿੱਧਾ ਸਰ੍ਗਵ ਪ੍ਰ੍ਗਵਤ੍ ਵ੍ਾਹਸਨੀ

ਵ੍ੇਦ ਜ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਭਾ ਦੇਵ੍ੀ ਸ਼੍ਡ ਅਘ੍੍ਾਹਦ ਪ੍ਦ ਕ੍ਰਮ ੧੯
ਹਜ਼ਵ੍ਾ ਧਾਤ੍ਰ ੀ ਜ਼ੁ ਭਾਨਨ੍ਾ ਯਜ੍ਝ ਤਰ੍ਮ ਸਵਰ੍ਗ ੂਹਪ੍ਣੀ

ਵ੍ਰ ਹਤ੍ਨੀ ਮੇਨਤਾ ਦੇਵ੍ੀ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਚਾਹਰ੍ਗਣੀ ੨੦
ਏਤਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰ੍ਗ ਪ੍ਰ੍ਗਾ ਤ੍ਾਰ੍ਗਾ ਭਵ੍ ਬ੍ਰਨਧ ਹਵ੍ਨਾਹਜ਼ਨੀ

ਹਵ੍ਜ਼ਵਮ੍ੜ੍ਭਰ੍ਗਾ ਧਰ੍ਗਾਧਾਰ੍ਗਾ ਹਨਰ੍ਗਾਧਾਰ੍ਗਾਹਧਤ ਸਵਰ੍ਗਾ ੨੧
ਰ੍ਗਾਤਾ ਤੁਹ ਰ੍ਗ
ੂ ਅਮਾਵ੍ਾਸਯਾ ਪ੍ੂ ਹਰ੍ਗਣਮਾ ’ਨੁਮਤ੍ੀ ਦਯੁਹਤ੍ਃ

ਹਸਨੀਵ੍ਾਲੀ ਹਜ਼ਵ੍ਾ ਵ੍ਜ਼ਯਾ ਵ੍ੈਜ਼ਵਦੇਵ੍ੀ ਹਪ੍ਜ਼ਹਘ੍੍ਲਾ ੨੨
ਹਪ੍ਿੱਪ੍ਲਾ ਚ ਹਵ੍ਜ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀ ਰ੍ਗਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੋਘ੍ਨੀ ਵੜਹਸ਼੍ਟ ਤਾਹਰ੍ਗਣੀ
ਦੁਸ਼੍ਟ ਹਵ੍ਦਰ ਾਹਵ੍ਣੀ ਦੇਵ੍ੀ ਸਰ੍ਗਵੋਪ੍ਦਰ ਵ੍ ਨਾਹਜ਼ਨੀ ੨੩

ਜ਼ਾਰ੍ਗਦਾ ਜ਼ਰ੍ਗ ਸਨਧਾਨਾ ਸਰ੍ਗਵ ਜ਼ਸਤਰ ਸਵਰ੍ਗ ੂਹਪ੍ਣੀ

ਯੁ ਿੱਧ ਮਧਯ ਹਸਥਤ੍ਾ ਦੇਵ੍ੀ ਸਰ੍ਗਵ ਭੂਤ੍ ਪ੍ਰਭਝਜਨੀ ੨੪
ਅਯੁ ਿੱਧਾ ਯੁ ਿੱਧ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਚ ਜ਼ਾਨਤਾ ਜ਼ਾਹਨਤ ਸਵਰ੍ਗ ੂਹਪ੍ਣੀ

ਗਘ੍੍ਾ ਸਰ੍ਗਸਵਤ੍ੀ ਵ੍ੇਣੀ ਯਮੁ ਨਾ ਨਰ੍ਮਦਾਪ੍ਗਾ ੨੫
ਸਮੁ ਦਰ ਵ੍ਸਨਾ ਵ੍ਾਸਾ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਾਣਿ ਜ਼ਰੋਹਣ ਮੇਿਲਾ

ਪ੍ਝਚ ਵ੍ਤਤਰਾ ਦਜ਼ ਭੁਜਾ ਜ਼ੁ ਿੱਧ ਸ੍ਫਹਿਤ ਸੰਹਨਭਾ ੨੬
ਰ੍ਗਤਤਾ ਕ੍ਸ਼ੜਸ਼੍ਣਾ ਹਸਤ੍ਾ ਪ੍ੀਤ੍ਾ ਸਰ੍ਗਵ ਵ੍ਰ੍ਗਣਾ ਹਨਰ੍ਗੀਜ਼ਵਰ੍ਗੀ

ਤਾਹਲਤਾ ਚਹਕ੍ਰਤਾ ਦੇਵ੍ੀ ਸਤ੍ਯਾ ਤ੍ੁ ਬ੍ਰਿੁਤਾ ਹਸਥਤ੍ਾ ੨੭
ਤ੍ਰ੍ਗੁਣੀ ਵ੍ਾਰ੍ਗੁਣੀ ਨਾਰ੍ਗੀ ਜਯੇਸ਼੍ਠਾ ਦੇਵ੍ੀ ਸੁ ਰ੍ਗੇਜ਼ਵਰ੍ਗੀ

ਹਵ੍ਜ਼ਵਮ੍ੜ੍ਭਰ੍ਗਾ ਧਰ੍ਗਾ ਤਰ੍ਗਤਰੀ ਗਲਾਰ੍ਗ੍ਲ ਹਵ੍ਭਝਜਨੀ ੨੮
ਸਨਧਯਾ ਰ੍ਗਾਹਤ੍ਰ ਰ੍ਗ ਹਦਵ੍ਾ ਜਯੋਤ੍ਸਨਾ ਤਲਾ ਤਾਸ਼੍ਠਾ ਹਨਮੇਹਸ਼੍ਤਾ

ਉਰ੍ਗਵ ੀ ਤਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਜ਼ੁ ਭਰਾ ਸਂਸਾਰ੍ਗਾਰ੍ਗਣਵ੍ ਤ੍ਾਹਰ੍ਗਣੀ ੨੯
ਤਹਪ੍ਲਾ ਤੀਹਲਤਾ ’ਜ਼ੋਤਾ ਮਿੱਹਲਤਾ ਨਵ੍ਮਿੱਹਲਤਾ

ਦੇਹਵ੍ਤਾ ਨਹਨ੍ਤਾ ਜ਼ਾਨਤਾ ਭਹਝਜਤਾ ਭਯ ਭਹਝਜਤਾ ੩੦
ਤੌਹਜ਼ਤੀ ਵ੍ੈਹਦਤੀ ਦੇਵ੍ੀ ਸੌਰ੍ਗੀ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾਹਧਤਾਹਤ੍ਭਾ

ਹਦਗ ਵ੍ਸਤਰਾ ਨਵ੍ ਵ੍ਸਤਰਾ ਚ ਤਨਯਤਾ ਤਮਲੋ ਦ੍ਭਵ੍ਾ ੩੧
ਜ਼ਰੀਃ ਸੌਮਯ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਾਤ੍ੀਤ੍ਦੁਰ੍ਗ੍ਾ ਸੂ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਬ੍ਰੋਹਧਤਾ

ਜ਼ਰਿੱਧਾ ਮੇਧਾ ਹਕ੍ਸ਼੍ਤਃ ਪ੍ਰਜ੍ਝਾ ਧਾਰ੍ਗਣਾ ਤਾਹਨਤਰ੍ਗ ਏਵ੍ ਚ ੩੨
ਜ਼ੁਹਤ੍ਃ ਸ੍ਮ੍ੜ੍ਹ੍ਤਰ੍ਗ ਧ੍ਹ੍ਤਰ੍ਗ ਧਨਯਾ ਭੂਹਤ੍ਰ੍ਗ ਇਹਸ਼੍ਟਰ੍ਗ ਮਨੀਹਸ਼੍ਣੀ
ਹਵ੍ਰ੍ਗਹਤਤਰ੍ਗ ਵ੍ਯਾਹਪ੍ਨੀ ਮਾਯਾ ਸਰ੍ਗਵ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਭਝਜਨੀ ੩੩
ਮਹੇਨ੍ਰੀ ਮਹਨਤਰਣੀ ਹਸਂਹੀ ਚੇਨ੍ਰ ਜਾਲ ਸਵਰ੍ਗ ੂਹਪ੍ਣੀ

ਅਵ੍ਸਥਾ ਤ੍ਰ ਯ ਹਨਰ੍ਮੁ ਤਤਾ ਗੁਣ ਤ੍ਰ ਯ ਹਵ੍ਵ੍ਹਰ੍ਗਜਤ੍ਾ ੩੪

ਈਸ਼੍ਣ ਤ੍ਰ ਯ ਹਨਰ੍ਮੁ ਤਤਾ ਸਰ੍ਗਵ ਰ੍ਗੋਗ ਹਵ੍ਵ੍ਹਰ੍ਗਜਤ੍ਾ

ਯੋਹਗ ਧਯਾਨਾਨਤ ਗਮਯਾ ਚ ਯੋ ਗ ਧਯਾਨ ਪ੍ਰ੍ਗਾਯਣਾ ੩੫
ਤ੍ਰ ਯੀ ਹਜ਼ਿਾ ਹਵ੍ਜ਼ੇਸ਼੍ਜ੍ਝਾ ਵ੍ੇਦਾਨਤ ਜ੍ਝਾਨ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ

ਭਾਰ੍ਗਤ੍ੀ ਤਮਲਾ ਭਾਸ਼੍ਾ ਪ੍ਦ੍ਮਾ ਪ੍ਦ੍ਮਵ੍ਤ੍ੀ ਹਕ੍ਸ਼੍ਤਃ ੩੬
ਗੌਤ੍ਮੀ ਗੋਮਤ੍ੀ ਗੌਰ੍ਗੀ ਈਜ਼ਾਨਾ ਹਂਸ ਵ੍ਾਹਨੀ

ਨਾਰ੍ਗਾਯਣੀ ਪ੍ਰਭਾ ਧਾਰ੍ਗਾ ਜਾਹਨਵ੍ੀ ਜ਼ਘ੍ਕ੍ਸ਼ਰ੍ਗਾਤ੍ਮਜਾ ੩੭
ਹਚਤ੍ਰ ਘ੍ਣਟਾ ਸੁ ਨਨ੍ਾ ਜ਼ਰੀਰ੍ਗ ਮਾਨਵ੍ੀ ਮਨੁ ਸਮ੍ੜ੍ਭਵ੍ਾ

ਸਤਮ੍ੜ੍ਹਭਨੀ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੋਹਮਣੀ ਮਾਰ੍ਗੀ ਭਰ ਾਹਮਣੀ ਜ਼ਤ੍ੁ ਮਾਹਰ੍ਗਣੀ ੩੮
ਮੋਹਹਨੀ ਦਵ ੇਹਸ਼੍ਣੀ ਹਵ੍ਰ੍ਗਾ ਅਘ੍ੋਰ੍ਗਾ ਰ੍ਗੁਦਰ ਰ੍ਗੁਹਪ੍ਣੀ

ਰ੍ਗੁਦਰੈਤਾਦਹਜ਼ਨੀ ਪ੍ੁ ਣਯਾ ਤਲਯਾਣੀ ਲਾਭ ਤਾਹਰ੍ਗਣੀ ੩੯

ਦੇਵ੍ ਦੁਰ੍ਗ੍ਾ ਮਹਾ ਦੂਤ੍ਾ ਸਵਪ੍ਨ ਦੁਰ੍ਗ੍ਾ ਅਸ਼੍ਟਭਰ੍ਗ
ੈ ਵ੍ੀ

ਸੂ ਰ੍ਗਯ ਚਨ੍ਰਾਹਗਨ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਚ ਗਰਹ ਨਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ ੪੦
ਹਬ੍ਰਨੁ ਨਾਦ ਤਲਾ ਤ੍ੀਤ੍ਾ ਹਬ੍ਰਨੁ ਨਾਦ ਤਲਾਤ੍ਹਮਤਾ

ਦਜ਼ ਵ੍ਾਯੁ ਜਯਾ ਤਾਰ੍ਗਾ ਤਲਾ ਸ਼੍ੋਡਜ਼ ਸਂਯੁ ਤ੍ਾ ੪੧
ਤਾਜ਼ਯਪ੍ੀ ਤਮਲਾ ਦੇਵ੍ੀ ਨਾਦ ਚਕ੍ਰ ਹਨਵ੍ਾਹਸਨੀ

ਮ੍ੜ੍੍ਿਾ ਧਾਰ੍ਗਾ ਹਸਥਰ੍ਗਾ ਗੁਹਯਾ ਦੇਹਵ੍ਤਾ ਚਕ੍ਰ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ ੪੨
ਅਹਵ੍ਦਯਾ ਜ਼ਾਰ੍ਗਵ ਰ੍ਗੀ ਭੁਝਜਾ ਜਮ੍ੜ੍ਭਾਸੁ ਰ੍ਗ ਹਨਬ੍ਰਹਰ੍ਗਹ੍ੜਣੀ

ਜ਼ਰੀ ਤਾਯਾ ਜ਼ਰੀ ਤਲਾ ਜ਼ੁ ਭਰਾ ਤਰ੍ਮ ਹਨਰ੍ਮੂ ਲ ਤਾਹਰ੍ਗਣੀ ੪੩
ਆਹਦ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗ ਗੁਣਾ ਧਾਰ੍ਗਾ ਪ੍ਝਚ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਾਤ੍ਹਮਤਾ ਪ੍ਰ੍ਗਾ
ਜ਼ੁਹਤ੍ਰ੍ਗ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਮੁ ਿਾ ਵ੍ਾਸਾ ਸਰ੍ਗਵ ਸਮ੍ੜ੍ਪ੍ਿੱਹਤ੍ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ ੪੪
ਮ੍ੜ੍੍ਤ ਸਝਜੀਵ੍ਨੀ ਮੈਤ੍ਰੀ ਤਾਹਮਨੀ ਤਾਮ ਵ੍ਹਰ੍ਗਜਤ੍ਾ

ਹਨਰ੍ਗਵਾਣ ਮਾਰ੍ਗ੍ਦਾ ਦੇਵ੍ੀ ਹਂਹਸਨੀ ਤਾਹਜ਼ਤਾ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮਾ ੪੫
ਸਪ੍ਰ੍ਗਯਾ ਗੁਹਣਨੀ ਹਭੰਨਾ ਹਨਰ੍ਗੁਣਾ ਿਹਣਿਤ੍ਾ ਜ਼ੁ ਭਾ

ਸਵਾਹਮਨੀ ਵ੍ੇਹਦਨੀ ਜ਼ਤਯਾ ਜ਼ਾਮ੍ੜ੍ਬ੍ਰਰ੍ਗੀ ਚਕ੍ਰ ਧਾਹਰ੍ਗਣੀ ੪੬
ਦਹਣਿਨੀ ਮੁ ਹਣਿਨੀ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰੀ ਹਜ਼ਹਿਨੀ ਸੋਮ ਸਂਹਹਤ੍ਃ

ਹਚਨਤਾਮਹਣਜ਼ ਹਚਦਾਨਨ੍ਾ ਪ੍ਝਚ ਬ੍ਰਾਣਾਗਰ ਬ੍ਰੋਹਧਨੀ ੪੭
ਬ੍ਰਾਣ ਜ਼ਰੇਹਣਃ ਸਹਸਰਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀ ਸਹਸਰ ਭੁਜ ਪ੍ਾਦੁਤਾ

ਸਨਧਯਾਵ੍ਹਲਸ ਹਤ੍ਰ ਸਨਧਯਾਿਯਾ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਾਣਿ ਮਹਣ ਭੂਸ਼੍ਣਾ ੪੮
ਵ੍ਾਸਵ੍ੀ ਦਾਰ੍ਗੁਣੀ ਸੇਨਾ ਤੁਹਲਤਾ ਮਨਤਰ ਰ੍ਗਝਜਨੀ

ਹਜਤ੍ ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਰ੍ਗ ੂਪ੍ਾ ਚ ਤਾਨਤਾ ਤਾਮਯ ਵ੍ਰ੍ਗ ਪ੍ਰਦਾ ੪੯
ਮਨਤਰ ਬ੍ਰਰਾਹ੍ਮਣ ਹਵ੍ਦਯਾਰ੍ਗਥੀ ਨਾਦ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਹਹਵ੍੍ਮਤ੍ੀ

ਆਥਰ੍ਗਵ ਹਨਃ ਜ਼ੁਹਤ੍ਃ ਜ਼ੂ ਨਯਾ ਤਲ੍ਪ੍ਨਾ ਵ੍ਹਰ੍ਗਜਤ੍ਾ ਸਤ੍ੀ ੫੦

ਸਿੱਤ੍ਾ ਜਾਹਤ੍ਃ ਪ੍ਰਮਾ ’ਮੇਯਾ ਪ੍ਰਹਮਹਤ੍ਃ ਪ੍ਰਾਣਦਾ ਗਹਤ੍ਃ
ਅਵ੍ਰ੍ਗਣਾ ਪ੍ਝਚ ਵ੍ਰ੍ਗਣਾ ਚ ਸਰ੍ਗਵਦਾ ਭੁਵ੍ਨੇਜ਼ਵਰ੍ਗੀ ੫੧

ਤ੍ਰ ੈ ਲੋਤਯ ਮੋਹਹਨੀ ਹਵ੍ਦਯਾ ਸਰ੍ਗਵ ਭਰ੍ਗਤਰੀ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰ੍ਗਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰ੍ਗਾ
ਹਹਰ੍ਗਣਯ ਵ੍ਰ੍ਗਣਾ ਹਹਰ੍ਗਣੀ ਸਰ੍ਗਵੋਪ੍ਦਰ ਵ੍ ਨਾਹਜ਼ਨੀ ੫੨
ਤੈਵ੍ਲਯ ਪ੍ਦਵ੍ੀ ਰ੍ਗੇਿਾ ਸੂ ਰ੍ਗਯ ਮਣਿਲ ਸਂਹਸਥਤ੍ਾ

ਸੋਮ ਮਣਿਲ ਮਧਯ ਸਥਾ ਵ੍ਹਹਨ ਮਣਿਲ ਸਂਹਸਥਤ੍ਾ ੫੩
ਵ੍ਾਯੁ ਮਣਿਲ ਮਧਯ ਸਥਾ ਵ੍ਯੋਮ ਮਣਿਲ ਸਂਹਸਥਤ੍ਾ

ਚਹਕ੍ਰਤਾ ਚਕ੍ਰ ਮਧਯ ਸਥਾ ਚਕ੍ਰ ਮਾਰ੍ਗ੍ ਪ੍ਰਵ੍ਹਰ੍ਗਤਨੀ ੫੪
ਤੋਹਤਲਾ ਤੁਲ ਚਕ੍ਰੇਜ਼ਾ ਪ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਹਤ੍ਃ ਪ੍ਹਘ੍ਕ੍ਸ਼ਤ ਪ੍ਾਵ੍ਨੀ

ਸਰ੍ਗਵ ਹਸਿੱਧਾਨਤ ਮਾਰ੍ਗ੍ ਸਥਾ ਸ਼੍ਡ ਵ੍ਰ੍ਗਣਾ ਵ੍ਰ੍ਗ ਵ੍ਹਰ੍ਗਜਤ੍ਾ ੫੫

ਜ਼ਰ੍ਗ ਰ੍ਗੁਦਰ ਹਰ੍ਗਾ ਹਨਤਰੀ ਸਰ੍ਗਵ ਸਂਹਾਰ੍ਗ ਤਾਹਰ੍ਗਣੀ

ਪ੍ੁ ਰ੍ਗ ੁਸ਼੍ਾ ਪ੍ੌਰ੍ਗ ੁਸ਼੍ੀ ਤ੍ੁ ਹਸ਼੍ਟਃ ਸਰ੍ਗਵ ਤ੍ਨਤਰ ਪ੍ਰਸੂ ਹਤ੍ਤਾ ੫੬
ਅਰ੍ਗਧ ਨਾਰ੍ਗੀਜ਼ਵਰ੍ਗੀ ਦੇਵ੍ੀ ਸਰ੍ਗਵ ਹਵ੍ਦਯਾ ਪ੍ਰਦਾਹਯਨੀ

ਭਾਰ੍ਗ੍ਵ੍ੀ ਭੂਜੁ ਸ਼੍ੀ ਹਵ੍ਦਯਾ ਸਰ੍ਗਵੋਪ੍ਹਨਸ਼੍ਦਾ ਹਸਥਤ੍ਾ ੫੭
ਵ੍ਯੋਮ ਤੇਜ਼ਾਹਿਲ ਪ੍ਰਾਣਾ ਪ੍ਝਚ ਤੋਜ਼ ਹਵ੍ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਾ

ਪ੍ਝਚ ਤੋਜ਼ਾਤ੍ਹਮਤਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਤ ਪ੍ਝਚ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਾਤ੍ਹਮਤਾ ਹਜ਼ਵ੍ਾ ੫੮
ਜਗਜ ਜਰ੍ਗਾ ਜਹਨਤ੍ਰ ੀ ਚ ਪ੍ਝਚ ਤਰ੍ਮ ਪ੍ਰਸੂ ਹਤ੍ਤਾ

ਵ੍ਾਗ ਦੇਵ੍ਯਾ ਭਰ੍ਗਣਾ ਤਾਰ੍ਗਾ ਸਰ੍ਗਵ ਤਾਮਯ ਹਸਥਤ੍ਾ ਹਸਥਹਤ੍ ੫੯
ਅਸ਼੍ਟਾ ਦਜ਼ ਚਤ੍ੁ ਃ ਸ਼੍ਹਸ਼੍ਟ ਪ੍ੀਹਿਤਾ ਹਵ੍ਦਯਯਾ ਯੁ ਤ੍ਾ

ਤਾਹਲਤਾ ਤਰ੍ਸ਼੍ਣ ਜ਼ਯਾਮਾ ਯਕ੍ਸ਼ਹਸ਼੍ਣੀ ਹਤੰਨਰ੍ਗੇਜ਼ਵਰ੍ਗੀ ੬੦
ਤੇਤ੍ਤੀ ਮਿੱਹਲਤਾ ’ਜ਼ੋਤਾ ਵ੍ਾਰ੍ਗਾਹੀ ਧਰ੍ਗਣੀ ਧੁਵ੍ਾ

ਨਾਰ੍ਗਹਸਂਹੀ ਮਹੋਗਰਾਸਯਾ ਭਤਤਾਨਾਮ ਆਹਰ੍ਗਤ ਨਾਹਜ਼ਨੀ ੬੧
ਅਨਤਰ੍ਗਵਲਾ ਹਸਥਰ੍ਗਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗ ਜਰ੍ਗਾ ਮਰ੍ਗਣ ਨਾਹਜ਼ਨੀ

ਜ਼ਰੀ ਰ੍ਗਹਝਜਤ੍ਾ ਮਹਾਤਾਯਾ ਸੋਮ ਸੂ ਰ੍ਗਯਾਹਗਨ ਲੋ ਚਨਾ ੬੨
ਅਹਦਹਤ੍ਰ੍ਗ ਦੇਵ੍ਮਾਤ੍ਾ ਚ ਅਸ਼੍ਟ ਪ੍ੁ ਤ੍ਰਾ ਅਸ਼੍ਟ ਯੋਹਗਨੀ
ਅਸ਼੍ਟ ਪ੍ਰਹਕ੍ਸ਼੍ਤਰ੍ਗ ਅਸ਼੍ਟਾਸ਼੍ਟ ਹਵ੍ਭਰ ਾਜਦ ਹਵ੍ਕ੍ਸ਼ ੍ਤਾ ਹਕ੍ਸ਼੍ਤਃ ੬੩

ਦੁਰ੍ਹਭਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਧਵਂਹਸਨੀ ਦੇਵ੍ੀ ਸੀਤ੍ਾ ਸਤ੍ਯਾ ਚ ਰ੍ਗੁਕ੍ਸ਼ਹਮਣੀ
ਿਯਾਹਤ੍ਜਾ ਭਾਰ੍ਗ੍ਵ੍ੀ ਦੇਵ੍ੀ ਦੇਵ੍ ਯੋਹਨਸ ਤ੍ਪ੍ਹਸਵਨੀ ੬੪
ਜ਼ਾਤਮ੍ੜ੍ਭਰ੍ਗੀ ਮਹਾਜ਼ੋਣਾ ਗਰ੍ਗੁਡੋਪ੍ਹਰ੍ਗ ਸਂਹਸਥਤ੍ਾ

ਹਸਂਹਗਾ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਗਾ ਦੇਵ੍ੀ ਵ੍ਾਯੁ ਗਾ ਚ ਮਹਾਹਦਰ ਗਾ ੬੫
ਅਤਾਰ੍ਗਾ ਹਦਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਤਾਰ੍ਗਾਨਤਾ ਸਰ੍ਗਵ ਹਵ੍ਦਯਾਹਧ ਦੇਵ੍ਤ੍ਾ

ਮਨਤਰ ਵ੍ਯਾਿਯਾਨ ਹਨਪ੍ੁ ਣਾ ਜਯੋਹਤ੍ਃ ਜ਼ਾਸਤਰੈਤ ਲੋ ਚਨਾ ੬੬

ਇਡਾ ਹਪ੍ਘ੍੍ਹਲਤਾ ਮਧਯਾ ਸੁ ਸ਼੍ੁ ਮਨਾ ਗਰਹਨਥ ਭੇਹਦਨੀ
ਤਾਲ ਚਕ੍ਰਾ ਜ਼ਰਯੋਪ੍ੇਤ੍ਾ ਤਾਲ ਚਕ੍ਰ ਸਵਰ੍ਗ ੂਹਪ੍ਣੀ ੬੭
ਵ੍ੈਜ਼ਾਰ੍ਗਦੀ ਮਹਤ੍ ਜ਼ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਵ੍ਹਰ੍ਗਸ਼੍ਠਾ ਸਰ੍ਗਵ ਦੀਹਪ੍ਤਾ

ਵ੍ੈਨਾਯਤੀ ਵ੍ਰ੍ਗਾਰ੍ਗੋਹਾ ਜ਼ਰੋਹਣ ਵ੍ੇਲਾ ਬ੍ਰਹਹਰ੍ਗਵਹਲਃ ੬੮
ਜੰਹਮਨੀ ਜ੍ੜਮ੍ੜ੍ਹਭਣੀ ਜਮ੍ੜ੍ਭ ਤਾਹਰ੍ਗਣੀ ਗਣ ਤਾਹਰ੍ਗਤਾ

ਜ਼ਰ੍ਗਣੀ ਚਹਕ੍ਰਤਾਨਨਤਾ ਸਰ੍ਗਵ ਵ੍ਯਾਹਧ ਹਚਹਤਤ੍ਸਤੀ ੬੯
ਦੇਵ੍ਤੀ ਦੇਵ੍ ਸਂਤਾਜ਼ਾ ਵ੍ਾਹਰ੍ਗਹਧਃ ਤਰ੍ਗੁਣਾ ਤਰ੍ਗਾ

ਜ਼ਰ੍ਗਵ ਰ੍ਗੀ ਸਰ੍ਗਵ ਸਮ੍ੜ੍ਪ੍ੰਨਾ ਸਰ੍ਗਵ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ਰਭਝਜਨੀ ੭੦
ਏਤ ਮਾਤ੍ਰ ਾ ਹਦਵ ਮਾਤ੍ਰ ਾ ਚ ਹਤ੍ਰ ਮਾਤ੍ਰ ਾ ਚ ਤ੍ਥਾ ’ਪ੍ਰ੍ਗਾ

ਅਰ੍ਗਧ ਮਾਤ੍ਰ ਾ ਪ੍ਰ੍ਗਾ ਸੂ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੂ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਰ੍ਗਥਾਰ੍ਗਥ ਪ੍ਰ੍ਗਾ ’ਪ੍ਰ੍ਗਾ ੭੧

ਏਤਵ੍ੀਰ੍ਗਾ ਹਵ੍ਜ਼ੇਸ਼੍ਾਿਯਾ ਸ਼੍ਸ਼੍ਠੀ ਦੇਵ੍ੀ ਮਨਹਸਵਨੀ

ਨੈਸ਼੍ਕ੍ਸ਼ਰ੍ਮਯਾ ਹਨਸ਼੍ਕ੍ਸ਼ਲਾ ਲੋ ਤਾ ਜ੍ਝਾਨ ਤਰ੍ਮਾਹਧਤਾ ਗੁਣਾ ੭੨
ਸਬ੍ਰਨਧਵਾਨਨ੍ ਸਨ੍ੋਹਾ ਵ੍ਯੋਮਾ ਤਾਰ੍ਗਾ ’ਹਨਰ੍ਗੂਹਪ੍ਤ੍ਾ

ਗਦਯ ਪ੍ਦਯਾਤ੍ਹਮਤਾ ਵ੍ਾਣੀ ਸਰ੍ਗਵਾ ਲਘ੍ਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਗ ਸਂਯੁ ਤ੍ਾ ੭੩
ਸਾਧੁ ਬ੍ਰਨਧ ਪ੍ਦ ਨਯਾਸਾ ਸਰ੍ਗਵੌਤੋ ਘ੍ਹਿਤਾਵ੍ਹਲਃ

ਸ਼੍ਿ ਤਰ੍ਮਾ ਤਰ੍ਗਕ੍ਸ਼ ਜ਼ਾ ਤਾਰ੍ਗਾ ਸਰ੍ਗਵ ਤਰ੍ਮ ਹਵ੍ਵ੍ਹਰ੍ਗਜਤ੍ਾ ੭੪
ਆਹਦਤ੍ਯ ਵ੍ਰ੍ਗਣਾ ਚਾਪ੍ਰ੍ਗਣਾ ਤਾਹਮਨੀ ਵ੍ਰ੍ਗ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ

ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਸਨਤਾਨਾ ਵ੍ੇਦ ਵ੍ਾਗੀਜ਼ਵਰ੍ਗੀ ਹਜ਼ਵ੍ਾ ੭੫
ਪ੍ੁ ਰ੍ਗਾਣ ਨਯਾਯ ਮੀਮਾਂਸਾ ਧਰ੍ਮ ਜ਼ਾਸਤਰਾਗਮ ਜ਼ੁਤ੍ਾ

ਸਦਯੋ ਵ੍ੇਦਵ੍ਤ੍ੀ ਸਰ੍ਗਵ ਾ ਹਂਸੀ ਹਵ੍ਦਯਾਹਧ ਦੇਵ੍ਤ੍ਾ ੭੬
ਹਵ੍ਜ਼ਵੇਜ਼ਵਰ੍ਗੀ ਜਗਿੱਧਾਤ੍ਰ ੀ ਹਵ੍ਜ਼ਵ ਹਨਰ੍ਮਾਣ ਤਾਹਰ੍ਗਣੀ

ਵ੍ੈਹਦਤੀ ਵ੍ੇਦ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਚ ਤਾਹਲਤਾ ਤਾਲ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ ੭੭
ਨਾਰ੍ਗਾਯਣੀ ਮਹਾਦੇਵ੍ੀ ਸਰ੍ਗਵ ਤ੍ਿੱਤ੍ਵ ਪ੍ਰਵ੍ਹਰ੍ਗਤਨੀ

ਹਹਰ੍ਗਣਯ ਵ੍ਰ੍ਗਣ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਚ ਹਹਰ੍ਗਣਯ ਪ੍ਦ ਸਮ੍ੜ੍ਭਵ੍ਾ ੭੮
ਤੈਵ੍ਲਯ ਪ੍ਦਵ੍ੀ ਪ੍ੁ ਣਯਾ ਤੈਵ੍ਲਯ ਜ੍ਝਾਨ ਲਕ੍ਸ਼ਹਸ਼੍ਤ੍ਾ

ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਸਮ੍ੜ੍ਪ੍ਿੱਹਤ੍ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਚ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਸਮ੍ੜ੍ਪ੍ਿੱਹਤ੍ ਤਾਹਰ੍ਗਣੀ ੭੯
ਵ੍ਾਰ੍ਗੂਣੀ ਵ੍ਾਰ੍ਗੁਣਾ ਰ੍ਗਾਧਯਾ ਸਰ੍ਗਵ ਤਰ੍ਮ ਪ੍ਰਵ੍ਹਰ੍ਗਤਨੀ

ਏਤਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰ੍ਗ ਪ੍ਰ੍ਗਾ ’ਯੁ ਤਤਾ ਸਰ੍ਗਵ ਦਾਹਰ੍ਗਦਰ ਯ ਭਹਝਜਨੀ ੮੦
ਪ੍ਾਜ਼ਾ ਅਘ੍ੁਜ਼ਾਹਨਵ ਤ੍ਾ ਹਦਵ੍ਯਾ ਵ੍ੀਣਾ ਵ੍ਯਾਿਯਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਸੂ ਤ੍ਰ
ਭ੍ੜ੍ਤ

ਏਤ ਮੂ ਹਰ੍ਗਤਸ ਤ੍ਰ ਯੀ ਮੂ ਹਰ੍ਗਤਰ੍ਗ ਮਧੁ ਤੈਿਭ ਭਝਜਨੀ ੮੧
ਸਾਘ੍ਥਯਾ ਸਾਘ੍ਥਯਵ੍ਤ੍ੀ ਜਵਾਲਾ ਜਵਲਨਤੀ ਤਾਮ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ

ਜਾਗਰਨਤੀ ਸਰ੍ਗਵ ਸਮ੍ੜ੍ਪ੍ਿੱਹਤ੍ਃ ਸੁ ਸ਼੍ੁਪ੍ਤਾਨਵੇ ਸ਼੍ਟ ਦਾਹਯਨੀ ੮੨
ਤਪ੍ਾਹਲਨੀ ਮਹਾ ਦਂਸਟਰਾ ਭੁਤੁਿੀ ਤੁਹਿਲਾਨਨਾ

ਸਰ੍ਗਵ ਾ ਵ੍ਾਸਾ ਸੁ ਵ੍ਾਸਾ ਚ ਬ੍ੜ੍ਹ੍ੜਤ੍ਯ ਅਹਸ਼੍ਟਜ਼ ਚ ਜ਼ਿੱਤਰ੍ਗੀ ੮੩
ਚਨ੍ੋ ਗਣ ਪ੍ਰਹਤ੍ਸ਼੍ਠਾ ਚ ਤਲ੍ਮਾਸ਼੍ੀ ਤਰ੍ਗੁਣਾਤ੍ਹਮਤਾ

ਚਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁ ੍ਮਤ੍ੀ ਮਹਾਘ੍ੋਸ਼੍ਾ ਿਡ੍ ਚਰ੍ਮ ਧਰ੍ਗਾਜ਼ਹਨਃ ੮੪
ਹਜ਼ਲ੍ਪ੍ ਵ੍ੈਹਚਤ੍ਰ ਯ ਹਵ੍ਦਯੋਤ੍ਾ ਸਰ੍ਗਵਤ੍ੋਭਦਰ ਵ੍ਾਹਸਨੀ

ਅਹਚਨਤਯ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਾ ਤਾਰ੍ਗਾ ਸੂ ਤ੍ਰ ਭਾਸ਼੍ਯ ਹਨਬ੍ਰਨਧਨਾ ੮੫
ਸਰ੍ਗਵ ਵ੍ੇਦਾਰ੍ਗਥ ਸਮ੍ੜ੍ਪ੍ਿੱਹਤ੍ਃ ਸਰ੍ਗਵ ਜ਼ਾਸਤਰਾਰ੍ਗਥ ਮਾਤ੍੍ਕ੍ਸ਼ਾ

ਅਤਾਰ੍ਗਾ ਹਦਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਤਾਰ੍ਗਾਨਤ ਸਰ੍ਗਵ ਵ੍ਰ੍ਗਣ ਕ੍ਸ਼੍ਤ ਸਥਲਾ ੮੬
ਸਰ੍ਗਵ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਦਾਨਨ੍ਾ ਸਾਰ੍ਗਹਵ੍ਦਯਾ ਸਦਾਹਜ਼ਵ੍ਾ
ਸਰ੍ਗਵ ਜ੍ਝਾ ਸਰ੍ਗਵ ਜ਼ਹਤਤਜ਼ ਚ ਿੇਚਰ੍ਗੀ ਰ੍ਗੂਪ੍ ਗੋਿੱਹਚਰ ਤ੍ਾ ੮੭

ਅਹਣਮਾਹਦ ਗੁਣੋ ਪ੍ੇਤ੍ਾ ਪ੍ਰ੍ਗਾ ਤਾਸ਼੍ਠਾ ਪ੍ਰ੍ਗਾ ਗਹਤ੍ਃ

ਹਂਸ ਯੁ ਤਤ ਹਵ੍ਮਾਨ ਸਥਾ ਹਂਸਾਰ੍ਗੂਡਾ ਜ਼ਹਜ਼ਪ੍ਰਭਾ ੮੮
ਭਵ੍ਾਨੀ ਵ੍ਾਸਨਾ ਜ਼ਹਤਤਰ੍ਗ ਆਹਕ੍ਸ਼੍ਤਸਥਾ ’ਹਿਲਾਹਿਲਾ

ਤ੍ਨਤਰ ਹੇਤ੍ੁ ਰ੍ਗ ਹਵ੍ਹਚਤ੍ਰ ਾਘ੍੍ੀ ਵ੍ਯੋਮ ਗਘ੍੍ਾ ਹਵ੍ਨੋਹਦਨੀ ੮੯
ਵ੍ਰ੍ਸ਼੍ਾ ਚ ਵ੍ਾਰ੍ਹਸ਼੍ਤਾ ਚੈਵ੍ ੍੍ ਯਜੁ ਸ ਸਾਮ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ

ਮਹਾ ਨਦੀ ਨਦੀ ਪ੍ੁ ਣਯਾ ’ਗਣਯਾ ਪ੍ੁ ਣਯ ਗੁਣਹਕ੍ਰਯਾ ੯੦
ਸਮਾਹਧ ਗਤ੍ ਲਭਯਾਰ੍ਗਥਾ ਜ਼ਰੋਤ੍ਵ੍ਯਾ ਸਵਹਪ੍ਰਯਾ ਘ੍ੜ੍ਣਾ
ਨਾਮਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰ੍ਗ ਪ੍ਰ੍ਗਾ ਦੇਵ੍ੀ ਉਪ੍ਸਰ੍ਗ੍ ਨਿਾਹਝਚਤ੍ਾ ੯੧

ਹਨਪ੍ਾਤ੍ੋ ਰ੍ਗ ਉਦਵ ਯੀ ਜਘ੍ੜਘ੍ਾ ਮਾਤ੍੍ਕ੍ਸ਼ਾ ਮਨਤਰ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ

ਆਜ਼ੀਨਾ ਚ ਜ਼ਯਾਨਾ ਚ ਹਤ੍ਸ਼੍ਠਨਤੀ ਧਾਵ੍ਨਾਹਧਤਾ ੯੨

ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣ ਯੋਗਾਢ੍ਯਾ ਤ੍ਾਦ ਰ੍ਗੂਪ੍ਯ ਗਣਨ ਆਹਕ੍ਸ਼੍ਤਃ
ਸੈਤ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਨੈਤ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਸੇਨੁ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਤ੍ਦ ਆਹਕ੍ਸ਼੍ਤਃ ੯੩
ਸਮਾਸਤ੍ਦ ਹਧਤ੍ਾ ਤਾਰ੍ਗਾ ਹਵ੍ਭਹਤਤ ਵ੍ਚਨਾਤ੍ਹਮਤਾ

ਸਵਾਹਾ ਤਾਰ੍ਗਾ ਸਵਧਾ ਤਾਰ੍ਗਾ ਜ਼ਰੀ ਪ੍ਤ੍ਯ ਅਰ੍ਗਧਾਘ੍੍ ਨਹਨ੍ਨੀ ੯੪
ਗਮ੍ੜ੍ਭੀਰ੍ਗਾ ਗਹਨਾ ਗੁਹਯਾ ਯੋਹਨ ਹਲਘ੍੍ਾਰ੍ਗਧ ਧਾਹਰ੍ਗਣੀ
ਜ਼ੇਸ਼੍ ਵ੍ਾਸੁ ਹਤ ਸਂਸੇਵ੍ਯਾ ਚਸ਼੍ਾਲਾ ਵ੍ਰ੍ਗ ਵ੍ਹਰ੍ਗਣਨੀ ੯੫

ਤਾਰ੍ਗੁਣਯਾ ਤਾਰ੍ਗ ਸਮ੍ੜ੍ਪ੍ਿੱਹਤ੍ਃ ਤੀਲ ਕ੍ਸ਼੍ਨ ਮਨਤਰ ਤੀਹਲਤਾ

ਜ਼ਹਤਤ ਬ੍ਰੀਜਾਤ੍ਹਮਤਾ ਸਰ੍ਗਵ ਮਨਤਰੇਸ਼੍ਟਾ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ ਤਾਮਨਾ ੯੬
ਆਗਨੇਯੀ ਪ੍ਾਹਰ੍ਗਥਵ੍ਾ ਆਪ੍ਯਾ ਵ੍ਾਯਵ੍ਯਾ ਵ੍ਯੋਮ ਤੇਤ੍ਨਾ

ਸਤ੍ਯ ਜ੍ਝਾਨਾਤ੍ਹਮਤਾ ’ਨਨ੍ਾ ਬ੍ਰਰਾਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਸਨਾਤ੍ਨੀ
੯੭

ਅਹਵ੍ਦਯਾ ਵ੍ਾਸਨਾ ਮਾਯਾ ਪ੍ਰਹਕ੍ਸ਼੍ਤਃ ਸਰ੍ਗਵ ਮੋਹਹਨੀ

ਜ਼ਹਤਤਰ੍ਗ ਧਾਰ੍ਗਣ ਜ਼ਹਤਤਜ਼ ਚ ਹਚਦ ਅਹਚਚ ਚਹਤਤ ਯੋ ਹਗਨੀ ੯੮
ਵ੍ਤਤਰਾਰ੍ਗੁਣਾ ਮਹਾ ਮਾਯਾ ਮਰ੍ਗੀਹਚਰ੍ਗ ਮਦ ਮਹਰ੍ਗ੍ਨੀ

ਹਵ੍ਰ੍ਗਾਿ ਸਵਾਹਾ ਸਵਧਾ ਜ਼ੁ ਿੱਧਾ ਨੀਰ੍ਗੂਪ੍ਾਹਸਤਃ ਸੁ ਭਹਤਤਗਾ ੯੯
ਹਨਰ੍ਗੂਹਪ੍ਤ੍ ਦਵ ਯੀ ਹਵ੍ਦਯਾ ਹਨਤ੍ਯਾਹਨਤ੍ਯ ਸਵਰ੍ਗ ੂਹਪ੍ਣੀ

ਵ੍ੈਰ੍ਗਾਜ ਮਾਰ੍ਗ੍ ਸਝਚਾਰ੍ਗਾ ਸਰ੍ਗਵ ਸਤ੍ਪ੍ਥ ਦਰ੍ਹਜ਼ਨੀ ੧੦੦
ਜਾਲਨਧਰ੍ਗੀ ਮ੍ੜ੍੍ਿਾਨੀ ਚ ਭਵ੍ਾਨੀ ਭਵ੍ ਭਝਜਨੀ

ਤ੍ਰ ੈ ਤਾਹਲਤ ਜ੍ਝਾਨ ਤ੍ਨੁਸ ਹਤ੍ਰ ਤਾਲ ਜ੍ਝਾਨ ਦਾਹਯਨੀ ੧੦੧
ਨਾਦਾਤ੍ੀਤ੍ਾ ਸ੍ਮ੍ੜ੍ਹ੍ਤਃ ਪ੍ਰਜ੍ਝਾ ਧਾਤ੍ਰ ੀ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਹਤ੍ਰ ਪ੍ੁ ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼ਰ੍ਗਾ

ਪ੍ਰ੍ਗਾਹਜਤ੍ਾ ਹਵ੍ਧਾਨਜ੍ਝਾ ਹਵ੍ਹਜ਼ਹਸ਼੍ਤ੍ ਗੁਣਾਤ੍ਹਮਤਾ ੧੦੨
ਹਹਰ੍ਗਣਯ ਤੇਹਜ਼ਨੀ ਹੇਮ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਸੂ ਤ੍ਰ ਹਵ੍ਚਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਾ

ਅਸਘ੍ਥਯੇਯ ਪ੍ਰ੍ਗਾਰ੍ਗਧਾਨਤ ਸਵਰ੍ਗ ਵ੍ਯਝਜਨ ਵ੍ੈਿਰ੍ਗੀ ੧੦੩
ਮਧੁਹਜਹਵ ਾ ਮਧੁਮਤ੍ੀ ਮਧੁ ਮਾਸੋ ਦਯਾ ਮਧੁਃ

ਮਾਧਵ੍ੀ ਚ ਮਹਾਭਾਗਾ ਮੇਘ੍ ਗਮ੍ੜ੍ਭੀਰ੍ਗ ਹਨਸਵਨਾ ੧੦੪
ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਹਵ੍ਸ਼੍ੁ ਮਹੇਜ਼ਾਹਦ ਜ੍ਝਾਤ੍ ਵ੍ਯਾਰ੍ਗਥ ਹਵ੍ਜ਼ੇਸ਼੍ਗਾ

ਨਾਭੌ ਵ੍ਹਹਨ ਹਜ਼ਿਾ ਤਾਰ੍ਗਾ ਲਲਾਿੇ ਚਨ੍ਰ ਜ਼ੰਹਨਭਾ ੧੦੫
ਭੂ ਮਧਯੇ ਭਾਸਕ੍ਸ਼ਰ੍ਗਾ ਤਾਰ੍ਗਾ ਸਰ੍ਗਵ ਤ੍ਾਰ੍ਗਾ ਹਕ੍ਸ਼੍ਤਰ੍ਗ ਹਹ੍ੜ੍੍

ਕ੍ਸ਼ੜਿੱਹਤ੍ਤਾਹਦ ਭਰ੍ਗਣਯ ਅਨਤ ਨਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਤ੍ਰ ੇ ਸ਼੍ਟਯ ਆਹਰ੍ਗਚਤ੍ੋ ਦਯਾ
੧੦੬

ਗਰਹ ਹਵ੍ਦਯਾਤ੍ਹਮਤਾ ਜਯੋਹਤ੍ਰ੍ਗ ਜਯੋਹਤ੍ਰ੍ਗ ਹਵ੍ਨ੍ੜਮਹਤ੍
ਜੀਹਵ੍ਤਾ

ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਾਣਿ ਗਰ੍ਹਭਣੀ ਬ੍ਰਾਲਾ ਸਪ੍ਤਾ ਵ੍ਰ੍ਗਣ ਦੇਵ੍ਤ੍ਾ ੧੦੭

ਵ੍ੈਰ੍ਗਾਜੋਿੱਤ੍ਮ ਸਾਮਰਾਜਯਾ ਤੁਮਾਰ੍ਗ ਤੁਜ਼ਲੋ ਦਯਾ

ਬ੍ਰਗਲਾ ਭਰ ਮ ਰ੍ਗਾਂਬ੍ਰਾ ਚ ਹਜ਼ਵ੍ਦੂਤ੍ੀ ਹਜ਼ਵ੍ਾਤ੍ਹਮਤਾ ੧੦੮
ਮੇਰ੍ਗ ੁ ਹਵ੍ਨਧਯਾਹਤ੍ ਸਂਸਥਾਨਾ ਤਾਜ਼੍ਮੀਰ੍ਗ ਪ੍ੁ ਰ੍ਗ ਵ੍ਾਹਸਨੀ

ਯੋਗਹਨਦਰ ਾ ਮਹਾਹਨਦਰ ਾ ਹਵ੍ਹਨਦਰ ਾ ਰ੍ਗਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਸ ਆਹਜ਼ਰਤ੍ਾ ੧੦੯
ਸੁ ਵ੍ਰ੍ਗਣਦਾ ਮਹਾ ਗਘ੍੍ਾ ਪ੍ਝਚਾਿਯਾ ਪ੍ਝਚ ਸਂਹਹਤ੍ਃ

ਸੁ ਪ੍ਰਜਾਤ੍ਾ ਸੁ ਵ੍ੀਰ੍ਗਾ ਚ ਸੁ ਪ੍ੋਸ਼੍ਾ ਸੁ ਪ੍ਹਤ੍ਃ ਹਜ਼ਵ੍ਾ ੧੧੦
ਸੁ ਗ੍੍ਹ੍ੜਾ ਰ੍ਗਤਤ ਬ੍ਰੀਜਾਨਤਾ ਹਤ੍ ਤਨ੍ਰ੍ਪ੍ ਜੀਹਵ੍ਤਾ

ਸਮੁ ਦਰ ਵ੍ਯੋਮ ਮਧਯਸਥਾ ਸਮ ਹਬ੍ਰਨੁ ਸਮਾਜ਼ਰਯਾ ੧੧੧
ਸੌਭਾਗਯ ਰ੍ਗਸ ਜੀਵ੍ਾਤ੍ੁ ਃ ਸਾਰ੍ਗਾ ਸਾਰ੍ਗ ਹਵ੍ਵ੍ੇਤ ਦ੍੍ਕ੍ਸ਼

ਹਤ੍ਰ ਵ੍ਲਯਾਹਦ ਸੁ ਪ੍ੁ ਸ਼੍ਟਾਘ੍੍ਾ ਭਾਰ੍ਗਤ੍ੀ ਭਰ੍ਗਤ੍ਾਹਜ਼ਰਤ੍ਾ ੧੧੨
ਨਾਦ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਮਯੀ ਹਵ੍ਦਯਾ ਜ੍ਝਾਨ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਮਯੀ ਪ੍ਰ੍ਗਾ

ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਨਾਡੀ ਹਨਰ੍ਗੁਹਤਤਜ਼ ਚ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਤੈਵ੍ਲਯ ਸਾਧਨਮ ੧੧੩
ਤਾਹਲਤੇਯ ਮਹੋਦਾਰ੍ਗ ਵ੍ੀਰ੍ਗਯ ਹਵ੍ਕ੍ਰਮ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ

ਵ੍ਡਵ੍ਾਹਗਨ ਹਜ਼ਿਾ ਵ੍ਤਤਰਾ ਮਹਾ ਤਵ੍ਲ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਣਾ ੧੧੪
ਮਹਾਭੂਤ੍ਾ ਮਹਾਦਰ੍ਪ੍ਾ ਮਹਾਸਾਰ੍ਗਾ ਮਹਾਕ੍ਰਤ੍ੁ ਃ

ਪ੍ਝਚ ਭੂਤ੍ ਮਹਾਗਰਾਸਾ ਪ੍ਝਚ ਭੂਤ੍ਾਹਦ ਦੇਵ੍ਤ੍ਾ ੧੧੫
ਸਰ੍ਗਵ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਸਮ੍ੜ੍ਪ੍ਿੱਹਤ੍ਃ ਸਰ੍ਗਵ ਰ੍ਗੋਗ ਪ੍ਰਹਤ੍ਹਕ੍ਰਯਾ

ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਾਣਿਾਨਤਰ੍ਗ ਬ੍ਰਹਹਰ੍ਗ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾ ਹਵ੍ਸ਼੍ੁ ਵ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੋ ਹਵ੍ਭੂਹਸ਼੍ਣੀ
੧੧੬

ਜ਼ਾਘ੍ਕ੍ਸ਼ਰ੍ਗੀ ਹਵ੍ਹਧ ਵ੍ਤਤਰ ਸਥਾ ਪ੍ਰਵ੍ਰ੍ਗਾ ਵ੍ਰ੍ਗ ਹੇਤ੍ੁ ਤੀ

ਹੇਮ ਮਾਲਾ ਹਜ਼ਿਾ ਮਾਲਾ ਹਤ੍ਰ ਹਜ਼ਿਾ ਪ੍ਝਚ ਮੋਚਨਾ ੧੧੭
ਸਰ੍ਗਵ ਾਗਮ ਸਦਾਚਾਰ੍ਗਾ ਮਰ੍ਗਯਾਦਾ ਯਾਤ੍ੁ ਭਝਜਨੀ

ਪ੍ੁ ਣਯ ਜ਼ਲੋਤ ਪ੍ਰਬ੍ਰਨਧਾਢ੍ਯਾ ਸਰ੍ਗਵਾਨਤਰ੍ਗਯਾਹਮ ਰ੍ਗੂਹਪ੍ਣੀ ੧੧੮
ਸਾਮ ਗਾਨ ਸਮਾਰ੍ਗਾਧਯਾ ਜ਼ਰੋਤ੍ਰ ਤਰ੍ਗਣ ਰ੍ਗਸਾਯਨਮ

ਜੀਵ੍ ਲੋ ਤੈਤ ਜੀਵ੍ਾਤ੍ੁ ਰ੍ਗ ਭਦਰ ੋ ਦਾਰ੍ਗ ਹਵ੍ਲੋ ਤਨਾ ੧੧੯
ਤ੍ਹਡਤ੍ ਤੋਹਿ ਲਸਤ੍ ਤਾਹਨਤਃ ਤ੍ਰ੍ਗੁਣੀ ਹਹਰ੍ਗ ਸੁ ਨ੍ਰ੍ਗੀ

ਮੀਨ ਨੇਤ੍ਰ ਾ ਚ ਸੇਨ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀ ਹਵ੍ਜ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀ ਸੁ ਮਘ੍੍ਲਾ ੧੨੦
ਸਰ੍ਗਵ ਮਘ੍੍ਲ ਸਂਪ੍ੰਨਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਨ ਮਘ੍੍ਲ ਦੇਵ੍ਤ੍ਾ

ਦੇਹ ਹ੍ੜ੍੍ ਦੀਹਪ੍ਤਾ ਦੀਹਪ੍ਤਰ੍ਗ ਹਜਹ੍ਮ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ਰਣਾਹਜ਼ਨੀ ੧੨੧
ਅਰ੍ਗਧ ਚਨ੍ਰੋਿੱਲਸਦ ਦਂਸਟਰਾ ਯਜ੍ਝ ਵ੍ਾਿੀ ਹਵ੍ਲਾਹਸਨੀ

ਮਹਾਦੁਰ੍ਗ੍ਾ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾ ਮਹਾਦੇਵ੍ ਬ੍ਰਲੋ ਦਯਾ ੧੨੨
ਡਾਹਤਨੀਡਯਾ ਜ਼ਾਹਤਨੀਡਯਾ ਸਾਹਤਨੀਡਯਾ ਸਮਸਤਜੁ ਿ
ਹਨਰ੍ਗਘ੍ੁਜ਼ਾ ਨਾਹਤਵ੍ਨ੍ਯਾ ਸ਼੍ਡਾ ਧਾਰ੍ਗਾਹਧ ਦੇਵ੍ਤ੍ਾ ੧੨੩

ਭੁਵ੍ਨ ਜ੍ਝਾਹਨਹਨਃ ਜ਼ਰੇਣੀ ਭੁਵ੍ਨਾਤਾਰ੍ਗ ਵ੍ਿੱਲਰ੍ਗੀ

ਜ਼ਾਜ਼ਵਤ੍ੀ ਜ਼ਾਜ਼ਵਤ੍ਾ ਤਾਰ੍ਗਾ ਲੋ ਤਾਨੁਗਰਹ ਤਾਹਰ੍ਗਣੀ ੧੨੪
ਸਾਰ੍ਗਸੀ ਮਾਨਸੀ ਹਂਸੀ ਹਂਸ ਲੋ ਤ ਪ੍ਰਦਾਹਯਨੀ

ਹਚਨ ਮੁ ਦਰਾ ਅਲਘ੍ਕ੍ਸ਼੍ਤ ਤਰ੍ਗਾ ਤੋਹਿ ਸੂ ਰ੍ਗਯ ਸਮ ਪ੍ਰਭਾ ੧੨੫
ਸੁ ਿ ਪ੍ਰਾਹਣਃ ਹਜ਼ਰ੍ਗੋ ਰ੍ਗੇਿਾ ਨਦ ਦ੍ੜਸ਼੍ਟ ਪ੍ਰਦਾਹਯਨੀ

ਸਰ੍ਗਵ ਸਾਘ੍ਕ੍ਸ਼ਰ੍ਗਯ ਦੋਸ਼੍ਘ੍ਨੀ ਗਰਹਪ੍
ੋ ਦਰ ਵ੍ ਨਾਹਜ਼ਨੀ ੧੨੬
ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੁ ਦਰ ਜਨੁ ਭਯ ਘ੍ਨੀ ਚ ਹਵ੍ਸ਼੍ ਰ੍ਗੋਗਾਹਦ ਭਝਜਨੀ

ਸਦਾ ਜ਼ਾਨਤਾ ਸਦਾ ਜ਼ੁ ਿੱਧਾ ਗ੍੍ਹ੍ੜਚ ਹਚਦਰ ਹਨਵ੍ਾਹਰ੍ਗਣੀ ੧੨੭
ਤਹਲ ਦੋਸ਼੍ ਪ੍ਰਜ਼ਮਨੀ ਤੋਲਾਹਲ ਪ੍ੁ ਰ੍ਗ ਹਸਥਤ੍ਾ

ਗੌਰ੍ਗੀ ਤਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਹਣਤੀ ਮੁ ਿਯਾ ਜਘ੍ਨਯਾਹਕ੍ਸ਼੍ਤ ਵ੍ਹਰ੍ਗਜਤ੍ਾ ੧੨੮

ਮਾਯਾਹਵ੍ਦਯਾ ਮੂ ਲ ਭੂਤ੍ਾ ਵ੍ਾਸਵ੍ੀ ਹਵ੍ਸ਼੍ੁ ਚੇਤ੍ਨਾ

ਵ੍ਾਹਦਨੀ ਵ੍ਸੁ ਰ੍ਗੂਪ੍ਾ ਚ ਵ੍ਸੁ ਰ੍ਗਤ੍ਨ ਪ੍ਹਰ੍ਗਿੱਚਦਾ ੧੨੯
ਚਾਂਦਸੀ ਚਨ੍ਰ ਹ੍ੜ੍੍ਯਾ ਮਨਤਰ ਸਵਿੱਚਨ੍ ਭੈਰ੍ਗਵ੍ੀ

ਵ੍ਨਮਾਲਾ ਵ੍ੈਜਯਨਤੀ ਪ੍ਝਚ ਹਦਵ੍ਯਾ ਯੁ ਧਾਤ੍ਹਮਤਾ ੧੩੦
ਪ੍ੀਤ੍ਾਮ੍ੜ੍ਬ੍ਰਰ੍ਗ ਮਯੀ ਚਝਚਤ੍ ਤੌਸੁਭਾ ਹਹਰ੍ਗ ਤਾਹਮਨੀ

ਹਨਤ੍ਯਾ ਤ੍ਥਯਾ ਰ੍ਗਮਾ ਰ੍ਗਾਮਾ ਰ੍ਗਮਣੀ ਮ੍ੜ੍੍ਤਯੁ ਭਝਜਨੀ ੧੩੧
ਜਯੇਸ਼੍ਠਾ ਤਾਸ਼੍ਠਾ ਧਹਨਸ਼੍ਠਾਨਤਾ ਜ਼ਰ੍ਗਾਘ੍੍ੀ ਹਨਰ੍ਗੁਣ ਹਪ੍ਰਯਾ

ਮੈਤ੍ਰੇਯਾ ਹਮਤ੍ਰ ਹਵ੍ਨ੍ਾ ਚ ਜ਼ੇਸ਼੍ਯ ਜ਼ੇਸ਼੍ ਤਲਾ ਜ਼ਯਾ ੧੩੨
ਵ੍ਾਰ੍ਗਾਣਸੀ ਵ੍ਾਸਰ੍ਗਤ੍ਾਚ ਆਰ੍ਗਯਾਵ੍ਰ੍ਗਤ ਜਨ ਸੁਤ੍ਾ

ਜਗਦ ਉਤ੍ਪ੍ਿੱਹਤ੍ ਸਂਸਾਥ ਨ ਸਂਹਾਰ੍ਗ ਤ੍ਰ ਯ ਤਾਰ੍ਗਣਮ ੧੩੩
ਤ੍ਵ ਮ ਅਮ੍ੜ੍ਬ੍ਰ ਹਵ੍ਸ਼੍ੁ ਸਰ੍ਗਵ ਸਵਂ ਨਮਸਤੇ ’ਸੁ ਮਹੇਜ਼ਵਹਰ੍ਗ

ਨਮਸਤੇ ਸਰ੍ਗਵ ਲੋ ਤਾਨਾਂ ਜਨਨਯੈ ਪ੍ੁ ਣਯ ਮੂ ਰ੍ਗਤਯੇ ੧੩੪
ਹਸਿੱਧ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗ ਮਹਾਤਾਹਲ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਮੋ ’ਸੁ ਤ੍ੇ
ਸਦਯੋਜਾਤ੍ਾਹਦ ਪ੍ਝਚਾਹਗਨਃ ਰ੍ਗੁਪ੍ਾ ਪ੍ਝਚਤ ਪ੍ਝਚਤਮ ੧੩੫

ਯਨਤਰ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗ ਭਵ੍ਤ੍ਯ ਆਹਦਰ੍ਗ ਆਦਯ ਆਦਯੇ ਤ੍ੇ ਨਮੋ
ਨਮਃ

ਸ੍ੜਸ਼੍ਟਯਾਹਦ ਤਾਰ੍ਗਣਾ ਤਾਰ੍ਗ ਹਵ੍ਤ੍ਤ੍ੇ ਦੋਸ਼੍ ਵ੍ਹਰ੍ਗਜਤ੍ੇ ੧੩੬
ਜਗਲ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗ ਜਗਨ ਮਾਤ੍ਰ੍ਗ ਹਵ੍ਸ਼੍ੁ ਪ੍ਹਤ੍ਨ ਨਮੋ ’ਸੁ ਤ੍ੇ
ਨਵ੍ ਤੋਹਿ ਮਹਾਜ਼ਹਤਤ ਸਮੁ ਪ੍ਾਸਯ ਪ੍ਦਾਮ੍ੜ੍ਬ੍ਰੁਜੇ ੧੩੭
ਤਨਤ੍ ਸੌਵ੍ਰ੍ਗਣ ਰ੍ਗਤ੍ਨਾਢ੍ਯੇ ਸਰ੍ਗਵਾ ਭਰ੍ਗਣ ਭੂਹਸ਼੍ਤ੍ੇ

ਅਨਨਤਾ ਹਨਤ੍ਯ ਮਹਹਹਸ਼੍ ਪ੍ਰਪ੍ਝਚੇਜ਼ਵਰ੍ਗ ਨਾਯਹਤ ੧੩੮
ਅਤ੍ਯ ਉੱਹਚਰ ਤ੍ ਪ੍ਦਾਨਤਸ ਸਥੇ ਪ੍ਰ੍ਗਮ ਵ੍ਯੋਮ ਨਾਯਹਤ

ਨਾਤ ਪ੍ੜਸ਼੍ਠ ਗਤ੍ਾਰ੍ਗਾਧਯੇ ਹਵ੍ਸ਼੍ੁ ਲੋ ਤ ਹਵ੍ਲਾਹਸਹਨ ੧੩੯
ਵ੍ੈਤੁਣਠ ਰ੍ਗਾਜ ਮਹਹਹਸ਼੍ ਜ਼ਰੀ ਰ੍ਗਘ੍੍ ਨਗਰ੍ਗਾਹਜ਼ਰਤ੍ੇ

ਰ੍ਗਘ੍੍ ਨਾਯਹਤ ਭੂ ਪ੍ੁ ਹਤ੍ਰ ਕ੍ਸ਼ੜਸ਼੍ਣੇ ਵ੍ਰ੍ਗਦ ਵ੍ਿੱਲਭੇ ੧੪੦
ਤੋਹਿ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮਾਹਦ ਸਂਸੇਵ੍ਯੇ ਤੋਹਿ ਰ੍ਗੁਦਰਾਹਦ ਤੀਹਰ੍ਗਤਤ੍ੇ

ਮਾਤ੍ੁ ਲਘ੍੍ ਮਯਂ ਿੇਿਂ ਸੌਵ੍ਰ੍ਗਣ ਚਸ਼੍ਤਂ ਤ੍ਥਾ ੧੪੧
ਪ੍ਦ੍ਮ ਦਵ ਯਂ ਪ੍ੂ ਰ੍ਗਣ ਤੁਂਭਂ ਤੀਰ੍ਗਂ ਚ ਵ੍ਰ੍ਗਦਾਭਯੇ

ਪ੍ਾਜ਼ਮ ਅਘ੍ੁਜ਼ਤਂ ਜ਼ਘ੍ਥਂ ਚਕ੍ਰਂ ਜ਼ੂ ਲਂ ਕ੍ਸ਼ੜਪ੍ਾਹਣਤਾਮ ੧੪੨
ਧਨੁਰ੍ਗ ਬ੍ਰਾਣੌ ਚਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ ਮਾਲਾਂ ਹਚਨ੍ੜਮੁ ਦਰਾਮ ਅਹਪ੍ ਹਬ੍ਰਭਰ ਤ੍ੀ
ਅਸ਼੍ਟਾਦਜ਼ ਭੁਜੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਮਹਾਸ਼੍ਟਾਦਜ਼ ਪ੍ੀਿਗੇ ੧੪੩
ਭੂਹਮ ਨੀਲਾਹਦ ਸਂਸੇਵ੍ਯੇ ਸਵਾਹਮ ਹਚਿੱਤ੍ਾਨੁਵ੍ਹਰ੍ਗਤਹਨ

ਪ੍ਦ੍ਮੇ ਪ੍ਦ੍ਮਾਲਯੇ ਪ੍ਦ੍ਹਮ ਪ੍ੂ ਰ੍ਗਣ ਤੁਮ੍ੜ੍ਭਾ ਅਹਭਸ਼੍ੇਹਚਤ੍ੇ ੧੪੪

ਇਹਨ੍ਰ੍ਗੇਹਨ੍ਰ੍ਗਾ ਅਭਾਕ੍ਸ਼ਹਸ਼੍ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੀਰ੍ਗ ਸਾਗਰ੍ਗ ਤਨਯਤੇ

ਭਾਰ੍ਗ੍ਹਵ੍ ਤ੍ਵ ਂ ਸਵ ਤ੍ਨਤਰੇਿੱਚਾ ਵ੍ਜ਼ੀ ਕ੍ਸ਼੍ਤ ਜਗਤ੍ ਪ੍ਹਤ੍ਃ ੧੪੫
ਮਘ੍੍ਲਂ ਮਘ੍੍ਲਾਨਾਂ ਤ੍ਵ ਂ ਦੇਵ੍ਤ੍ਾਨਾਂ ਚ ਦੇਵ੍ਤ੍ਾ

ਤ੍ਵ ਮ ਉੱਤ੍ਮੋਿੱਤ੍ਮਾਨਾਂ ਚ ਤ੍ਵ ਂ ਜ਼ਰੇਯਃ ਪ੍ਰ੍ਗਮਾਮ੍ੜ੍੍ਤਮ ੧੪੬
ਧਨ ਧਾਨਯਾ ਹਭਵ੍ੜਿੱਹਧਜ਼ ਚ ਸਾਰ੍ਗਵਭੌਮ ਸੁ ਿੋਿੱਚਰਯਾ

ਆਨ੍ੋਹਲਤਾਹਦ ਸੌਭਾਗਯਂ ਮਿੱਤ੍ੇਭਾਹਦ ਮਹੋਦਯਃ ੧੪੭
ਪ੍ੁ ਤ੍ਰ ਪ੍ੌਤ੍ਰਾਹਭ ਵ੍ੜਿੱਹਧਜ਼ ਚ ਹਵ੍ਦਯਾ ਭੋਗ ਬ੍ਰਲਾਹਦਤਮ

ਆਯੁ ਰ੍ਗ ਆਰ੍ਗੋਗਯ ਸਮ੍ੜ੍ਪ੍ਿੱਹਤ੍ਰ੍ਗ ਅਸ਼੍ਟੈਜ਼ਵਰ੍ਗਯਂ ਤ੍ਵ ਮ ਏਵ੍ ਹਹ
੧੪੮

ਪ੍ਦਮ ਏਵ੍ ਹਵ੍ਭੂਹਤ੍ਜ਼ ਚ ਸੂ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤ੍ ਸੂ ਕ੍ਸ਼੍ਮਤ੍ਰ੍ਗਾ ਗਹਤ੍ਃ
ਸਦਯਾ ਆਪ੍ਾਘ੍੍ ਸਨ੍ਿੱਤ੍ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮੇਨ੍ਰਾਹਦ ਪ੍ਦ ਹਸਥਹਤ੍ਃ ੧੪੯

ਅਵ੍ਯਾਹਤ੍ ਮਹਾਭਾਗਯਂ ਤ੍ਵ ਮ ਏਵ੍ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੋਭਯ ਹਵ੍ਕ੍ਰਮਃ

ਸਮਨਵ ਯਜ਼ ਚ ਵ੍ੇਦਾਨਾਮ ਅਹਵ੍ਰ੍ਗੋਧਸ ਤ੍ਵ ਮ ਏਵ੍ ਹਹ ੧੫੦
ਹਨਃਜ਼ਰੇਯਸ ਪ੍ਦ ਪ੍ਰਾਹਪ੍ਤ ਸਾਧਨਂ ਫਲਮ ਏਵ੍ ਚ

ਜ਼ਰੀ ਮਨਤਰ ਰ੍ਗਾਜ ਰ੍ਗਾਜ੍ਝੀ ਚ ਜ਼ਰੀਹਵ੍ਦਯਾ ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ੇਮ ਤਾਹਰ੍ਗਣੀ ੧੫੧
ਜ਼ਰੀਂ ਬ੍ਰੀਜ ਜਪ੍ ਸਨੁਸ਼੍ਟਾ ਐਂ-ਹਰ ੀਮ-ਜ਼ਰੀਮ-ਬ੍ਰੀਜ ਪ੍ਾਹਲਤਾ
ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਹਤ੍ ਮਾਰ੍ਗ੍ ਸੁ ਲਭਾ ਹਵ੍ਸ਼੍ੁ ਪ੍ਰਥਮ ਹਤਘ੍ਕ੍ਸ਼ਰ੍ਗੀ ੧੫੨
ਤਲੀਂ ਤਾਰ੍ਗਾਰ੍ਗਥ ਸਾਹਵ੍ਤ੍ਰ ੀ ਚ ਸੌਮਘ੍੍ਲਯਾ ਅਹਧਦੇਵ੍ਤ੍ਾ

ਜ਼ਰੀ ਸ਼੍ੋਡਜ਼ਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰ੍ਗੀ ਹਵ੍ਦਯਾ ਜ਼ਰੀ ਯਨਤਰ ਪ੍ੁ ਰ੍ਗ ਵ੍ਾਹਸਨੀ ੧੫੩
ਸਰ੍ਗਵ ਮਘ੍੍ਲ ਮਾਘ੍੍ਲਯੇ ਹਜ਼ਵ੍ੇ ਸਰ੍ਗਵਾਰ੍ਗਥ ਸਾਹਧਤੇ

ਜ਼ਰ੍ਗਣਯੇ ਤ੍ਰ ਯਮ੍ੜ੍ਬ੍ਰਤੇ ਗੌਰ੍ਗੀ ਨਾਰ੍ਗਾਯਹਣ ਨਮੋ ’ਸੁ ਤ੍ੇ

ਪ੍ੁ ਨਃ ਪ੍ੁ ਨਰ੍ਗ ਨਮਸਤੇ ’ਸੁ ਸਾਸ਼੍ਟਾਘ੍੍ਮ ਯੁ ਤ੍ਂ ਪ੍ੁ ਨਃ ੧੫੪

ਸਨਤ੍ੁਮਾਰ੍ਗ ਉਵ੍ਾਚ

ਏਵ੍ਂ ਸੁਤ੍ਾ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗ ਬ੍ਰਰਹ੍ਮ ਰ੍ਗੁਦਰਾਹਦਹਭਃ ਸੁ ਰ੍ਗੈਃ

ਨਮਦ੍ਹਭਰ੍ਗ ਆਰ੍ਗਤੈਰ੍ਗ ਦੀਨੈਜ਼ ਚ ਹਨਿੱਸਵਤ੍ਵੈਰ੍ਗ ਭੋਗ ਵ੍ਹਰ੍ਗਜਤ੍ੈਃ ੧੫੫
ਜਯੇਸ਼੍ਠਾ ਜੁ ਸ਼੍ਟੈਜ਼ ਚ ਹਨਃਜ਼ਰੀਤੈਃ ਸਂਸਾਰ੍ਗਾ ਸਵ ਪ੍ਰ੍ਗਾਯਣੈ ਃ

ਹਵ੍ਸ਼੍ੁਪ੍ਤ੍ਨੀ ਦਦੌ ਤ੍ੇ ਸ਼੍ਾਂ ਦਰ੍ਜ਼ਨਂ ਦ੍ੜਹਸ਼੍ਟ ਤ੍ਰ੍ਪ੍ਣਮ ੧੫੬
ਜ਼ਰ੍ਗਤ੍ ਪ੍ੁ ਰ੍ਗਣੇਨੁ ਤੋਿਯਾਭ ਧਵ੍ਲਾਪ੍ਾਘ੍੍ ਵ੍ੀਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣੈ ਃ

ਸਰ੍ਗਵ ਾਨ ਸਿੱਤ੍ਵ ਸਮਾਹਵ੍ਸ਼੍ਟਾਨ ਚਕ੍ਰੇ ਹ੍ੜੜਸ਼੍ਟਾ ਵ੍ਰ੍ਗਂ ਦਦੌ ੧੫੭
ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗ ਉਵ੍ਾਚ

ਨਾਮਨਾਂ ਸਾਸ਼੍ਟ ਸਹਸਰਂ ਮੇ ਪ੍ਰਮਾਦਾਦਵ ਾਹਪ੍ ਯਃ ਸਕ੍ਸ਼੍ਤ

ਤੀਰ੍ਗਤਯੇਤ੍ ਤ੍ਤ੍ ਤੁਲੇ ਸਤ੍ਯਂ ਵ੍ਸਾਮਯਾ ਚਨ੍ਰ ਤ੍ਾਰ੍ਗਤਮ ੧੫੮
ਹਤਂ ਪ੍ੁ ਨਰ੍ਗ ਹਨਯਮਾਜ ਜਪ੍ੁਰ੍ਗ ਮਦ ਏਤ ਜ਼ਰ੍ਗਣਸਯ ਚ

ਮਾਤ੍੍ ਵ੍ਤ੍ਸਾਨੁਤਮ੍ੜ੍ਪ੍ਾਹਂ ਪ੍ੋਸ਼੍ਤੀ ਸਯਾਮ ਅਹਰ੍ਗ ਹਨਜ਼ਮ
੧੫੯

ਮਨ ਨਾਮ ਸਤਵ੍ਤ੍ਾਂ ਲੋ ਤੇ ਦੁਰ੍ਗਲਭਂ ਨਾਹਸਤ ਹਚਹਨਤਤ੍ਮ

ਮਤ੍ ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਰ੍ਗਵ ੇ ’ਹਪ੍ ਸਵਸਵੇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਗਥਮ ਅਵ੍ਾਪ੍ਸਯਥ ੧੬੦
ਲੁ ਪ੍ਤ ਵ੍ੈਸ਼੍ਣਵ੍ ਧਰ੍ਮਸਯ ਮਦ ਵ੍ਰ ਤ੍ੇਸ਼੍ਵ ਅਵ੍ਤੀਹਰ੍ਗਣਨਃ

ਭਹਤਤ ਪ੍ਰਪ੍ਿੱਹਤ੍ ਹੀਨਸਯ ਵ੍ਨ੍ਯੋ ਨਾਮਨਾਂ ਸਤਵ੍ੋ ’ਹਪ੍ ਮੇ ੧੬੧
ਤ੍ਸ੍ਮਾਦ ਅਵ੍ਜ਼ਯਂ ਤ੍ੈ ਰ੍ਗ ਦੋਸ਼੍ੈਰ੍ਗ ਹਵ੍ਹੀਨਃ ਪ੍ਾਪ੍ ਵ੍ਹਰ੍ਗਜਤ੍ਃ

ਜਪ੍ੇਤ੍ ਸਾਸ਼੍ਟ ਸਹਸਰਂ ਮੇ ਨਾਮਨਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਮ ਆਦਰ੍ਗਾਤ੍ ੧੬੨
ਸਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਦ ਅਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਪ੍ੁ ਤ੍ਰੋ ’ਹਪ੍ ਦੁਰ੍ਭਾਗਯੋ ’ਪ੍ਯ ਅਲਸੋ
’ਹਪ੍ ਵ੍ਾ

ਅਪ੍ਰਯਤ੍ਨੋ ’ਹਪ੍ ਮੂ ਢ੍ੋ ’ਹਪ੍ ਹਵ੍ਤਲਃ ਪ੍ਹਤ੍ਤ੍ੋ ’ਹਪ੍ ਚ ੧੬੩

ਅਵ੍ਜ਼ਯਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ੁਯਾਦ ਭਾਗਯਂ ਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਤੇਵ੍ਲਮ
ਸ੍ਪ੍੍ਹ੍ੜੇਯਮ ਅਹਚਰ੍ਗਾਦ ਦੇਵ੍ਾ ਵ੍ਰ੍ਗਦਾਨਾਯ ਜਾਹਪ੍ਨਃ

ਦਦਾਹਮ ਸਰ੍ਗਵ ਮ ਇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਗਥਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਹਤ੍ ਸ੍ਮਰ੍ਗਤ੍ਾਂ ਧੁਵ੍ਮ
੧੬੪

ਸਨਤ੍ੁਮਾਰ੍ਗ ਉਵ੍ਾਚ

ਇਤ੍ਯ ਉਤਤਵਾ ਅਨਤਰ੍ਗ੍ਧੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗ ਵ੍ੈਸ਼੍ਣਵ੍ੀ ਭਗਵ੍ਤ੍ ਤਲਾ
ਇਸ਼੍ਟਾ ਪ੍ੂ ਰ੍ਗਤਂ ਚ ਸੁਕ੍ਸ਼ ੍ਤਂ ਭਾਗ ਧੇਯਂ ਚ ਹਚਹਨਤਤ੍ਮ ੧੬੫
ਸਵਂ ਸਵਂ ਸਥਾਨਂ ਚ ਭੋਗਂ ਚ ਹਵ੍ਜਯਂ ਲੇ ਹਭਰ੍ਗੇ ਸੁ ਰ੍ਗਾਃ

ਤ੍ਦ ਏਤ੍ਤ੍ ਪ੍ਰਵ੍ਦਾਮਯ ਅਦਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਾਮ ਸਹਸਰਤਮ

ਯੋਹਗਨਃ ਪ੍ਿਤ੍ ਕ੍ਸ਼ਹਸ਼੍ਪ੍ਰਂ ਹਚਹਨਤਤ੍ਾਰ੍ਗਥਾਨ ਅਵ੍ਾਪ੍ਸਯਥ ੧੬੬
ਗਾਰ੍ਗ੍ਯ ਉਵ੍ਾਚ

ਸਨਤ੍ ਤੁਮਾਰ੍ਗੋ ਯੋਗੀਨ੍ਰ ਇਤ੍ਯ ਉਤਤਵਾ ਸ ਦਯਾਹਨਹਧਃ

ਅਨੁਗ੍੍ਹ੍ੜਯ ਯਯੌ ਕ੍ਸ਼ਹਸ਼੍ਪ੍ਰਂ ਤ੍ਾਂਜ਼ ਚ ਦਵ ਾਦਜ਼ ਯੋਹਗਨਃ ੧੬੭

ਤ੍ਸ੍ਮਾਦ ਏਤ੍ਦ ਰ੍ਗਹਸਯਂ ਚ ਗੋਪ੍ਯਂ ਜਪ੍ਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤ੍ਃ

ਅਸ਼੍ਟਮਯਾਂ ਚ ਚਤ੍ੁ ਰ੍ਗ੍ਜ਼ਯਾਂ ਨਵ੍ਾਭਯਾਂ ਭ੍ੜ੍ੁ ਵ੍ਾਸਰ੍ਗੇ ੧੬੮
ਪ੍ੌਰ੍ਗਣਮਾਸਯਾਮ ਅਮਾਯਾਂ ਚ ਪ੍ਰ੍ਗਵ ਤਾਲੇ ਹਵ੍ਜ਼ੇਸ਼੍ਤ੍ਃ

ਜਪ੍ੇਦ ਵ੍ਾ ਹਨਤ੍ਯ ਤਾਰ੍ਗਯੇਸ਼੍ੁ ਸਰ੍ਗਵਾਨ ਤਾਮਾਨ ਅਵ੍ਾਪ੍ੁਯਾਤ੍
੧੬੯

ਇਹਤ੍ ਸਕ੍ਸ਼ਨ੍ ਪ੍ੁ ਰ੍ਗਾਣੇ ਸਨਤ੍ੁਮਾਰ੍ਗ ਸਹਮਹ੍ੜਤ੍ਾਯਾਮ
ਜ਼ਰੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਸਹਸਰ ਨਾਮ ਸਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪ੍ੂ ਰ੍ਗਣਮ

