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ਕਣ ੇਯਸ  ਲਸ ਕਰਾਲ਼ਗਰਲ਼ ਂਗਙਾਜਲ ਂਮਸਕੇ  
ਵਾਮਾਙ ੇਿਗਿਰਰਾਜਰਾਜਤਨਯਾ ਜਾਯਾ ਭਵਾਨੀ ਸਤੀ |  
ਨਿਨ ਕਨਗਣਾਿਧਰਾਜਸਿਹਤਾ ਸ਼ੀਿਵਸ਼ਨਾਥਪਭੁਃ  
ਕਾਸ਼ੀਮਿਨਰਸਂਿਸਤੋऽਿਖਲਗੁਰੁਰੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੧||  
 
ਯ ੋਦੇਵੈਰਸੁਰੈ ਮੁਨੀਨਤਨਯੈਰ ਧਰਯ ਸ਼ੋਰਗੈ- 
ਰਾਗ ਭੂਤਲਵਾਿਸਿਭਿਰਜਵਰੈਃ ਸਂਸੇਿਵਤਃ ਿਸੱਧਯ ੇ|  
ਯਾ ਗਙੋਤਰਵਾਿਹਨੀ ਪਿਰਸਰੇ ਤੀਰੈਰਸ ਖ ੈਰੜੁਤਾ  
ਸਾ ਕਾਸ਼ੀ ਿਤਪੁਰਾਿਰਰਾਜਨਗਰੀ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੨||  
 
ਤੀਰਾਨ  ਪਵਰਾ ਮਨਰਥਕਰੀ ਸਂਸਾਰਪਾਰਾਪਰਾਨਨਾ  
ਨਿਨਗਣੇਸ਼ਰੈਰੁਪਿਹਤਾ ਦੇਵੈਰਸ਼ੇਸ਼ੈਃ ਸੁਤਾ |  
ਯਾ ਸ਼ਂਭੋ ਮਿਣਕੁ ਡਲੈਕਕਿਣਕਾ ਿਵ ਣੋਸਪੋਦੀ ਿਘਕਾ  
ਸੇਯਂ ਸ਼ੀਮਿਣਕ ਿਣਕਾ ਭਗਵਤੀ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੩|| 
 

ਏਸ਼ਾ ਧ ਮਪਤਾਿਕਨੀ ਤਟਰੁਹਾਸੇਵਾਵਸੰਨਾਿਕਨੀ  
ਪਸ਼ ਪਾਤਿਕਨੀ ਭਗੀਰਥਤਪਃਸਾਫਲ ਦੇਵਾਿਕਨੀ |  
ਪੇਮਾਰੂਢਪਤਾਿਕਨੀ ਿਗਿਰਸੁਤਾ ਸਾ ਕੇਕਰਾਸਾਿਕਨੀ  
ਕਾਸ਼ ਾਮੱੁਤਰਵਾਿਹਨੀ ਸੁਰਨਦੀ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੪||  
 
ਿਵਘਾਵਾਸਿਨਵਾਸਕਾਰਣਮਹਾਗ ਡਸਲਾਲ ਿਬਤਃ  
ਿਸਨੂਰਾਰੁਣਪੁ ਜਚਨਿਕਰਣਪੱਛਾਿਦਨਾਗਾੱਛਿਵਃ  
ਸ਼ੀਿਵਸ਼ੇਸ਼ਰਵੱਲਭ ੋਿਗਿਰਜਯਾ ਸਾਨਨਕਾਨਿਨਤਃ  
ਮੇਰਾਸ ਸਵ ਢੁ ਿਢਰਾਜਮੁਿਦਤੋ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੫||  

 
ਕੇਦਾਰਃ ਕਲਸ਼ੇਸ਼ਰਃ ਪਸ਼ੁਪਿਤ ਧ ਮੇਸ਼ਰੋ ਮਧ ਮੋ  
ਜ ੇਸ਼ੇਸ਼ੋ ਪਸ਼ੁਪਸ਼ ਕਨੁਕਿਸ਼ਵ ੋਿਵਘੇਸ਼ਰੋ ਜ ਬੁਕਃ | 
ਚਨੇਸ਼ੋ ਹ ੜੁਤੇਸ਼ਰੋ ੜੁਗੁਿਸ਼ਵਃ ਸ਼ੀ ੜੱੁਧਕਾਲੇਸ਼ਰੋ  
ਮਧ ੇਸ਼ੋ ਮਿਣਕ ਿਣਕੇਸ਼ਰਿਸ਼ਵ ੋਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੬||  
 
ਗੋਕ ਣਸਥ ਭਾਰਭੂਤਨੁਦਨੁਃ ਸ਼ੀਿਚਤਗੁਪੇਸ਼ਰੋ  
ਯ ਸ਼ੇਸ਼ਿਸਲਪ ਣਸਙਮਿਸ਼ਵ ੋਸ਼ੈਲੇਸ਼ਰਃ ਕਸ਼ ਪਃ |  
ਨਾਗੇਸ਼ੋऽਿਗਿਸ਼ਵ ੋਿਨਧੀਸ਼ਰਿਸ਼ਵऽੋਗਸੀਸ਼ਰਸਾਰਕ- 



ਞਾਨਸ਼ੋऽਿਪ ਿਪਤਾਮਹੇਸ਼ਰਿਸ਼ਵ ੋਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ || ੭||  
 
ਬ ਮਾ ਡਂ ਸਕਲ ਂਮਨਿਸ਼ਤਰਸੈ ਰਤੈਃ ਪਯੋਿਭਰਰਂ  
ਖੇਲੈਃ ਪੂਰਯਤੇ ਕੁਟੁ ਬਿਨਲਯਾਨ ਸ਼ਂਭੋਿਰਲਾਸਪਦਾ |  
ਨਾਨਾਿਦਵ ਲਤਾਿਵਭੂਿਸ਼ਤਵਪੁਃ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰਾਧੀਸ਼ਰੀ  
ਸ਼ੀਿਵਸ਼ੇਸ਼ਰਸੁਨਰੀ ਭਗਵਤੀ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੮||  
 
ਯਾ ਦੇਵੀ ਮਿਹਸ਼ਾਸੁਰਪਮਥਨੀ ਯਾ ਚ ਡਮੁ ਡਾਪਹਾ 
ਯਾ ਸ਼ੁ ਭਾਸੁਰਰਕਬੀਜਦਮਨੀ ਸ਼ਕਾਿਦਿਭਃ ਸਂਸੁਤਾ |  
ਯਾ ਸ਼ੂਲਾਿਸਧਨੁਃਸ਼ਰਾਭਯਕਰਾਦੁਰਾਿਦਸਨ ਿਸ਼ਣਾ-  
ਮਾਿਸ਼ਤ ਾਿਸ਼ਤਿਵਘਸ਼ਂਸਮਯਤੁ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ || ੯||  
 
ਆਦ ਾ ਸ਼ੀਿਰਕਟਾ ਤਤਸੁ ਿਵਰਜਾ ਸ਼ੀਮਙਲ਼ਾ ਪਾਰਤੀ  
ਿਵਖ ਾਤਾ ਕਮਲਾ  ਿਵਸ਼ਾਲਨਯਨਾ ਜ ੇਸ਼ਾ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਾਨਨਾ |  
ਕਾਮਾ ਸ਼ੀ ਚ ਹਿਰਿਪਯਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼ੀਘਣਘਣਾਿਦਕਾ  
ਮੌਰ ਾ ਸ਼ਿਸ਼ਸਹਸਮਾ ੜੁਸਿਹਤਾ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ || ੧੦||  
 

ਆਦੌ ਪਞਨਦਂ ਪਯਾਗਮਪਰਂ ਕੇਦਾਰਕੁ ਡਂ ਕੁਰੁ- 
ਸ਼ੇਤਂ ਮਾਨਸਕਂ ਸਰੋऽ ੜੁਤਜਲ ਂਸ਼ਾਵਸ  ਤੀਰਂ ਪਰਮ |  
ਮ ਸ ੋਦਰ ਥ ਦ ਡਖਾ ਡਸਿਲਲ ਂਮਨਾਿਕਨੀ ਜ ਬੁਕ ਂ 
ਘਣਾਕ ਣਸਮੁਦਕੂਪਸਿਹਤੋ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ || ੧੧|| 
 
ਰੇਵਾਕੁ ਡਜਲ ਂਸਰਸਿਤਜਲ ਂਦੁਰਾਸਕੁ ਡਂ ਤਤੋ  
ਲ ਮੀਤੀਰਲਵਾ ਕੁਸ਼ਸ  ਸਿਲਲ ਂਕਨ ਪਕੁ ਡਂ ਤਥਾ |  
ਦੁਰਾਕੁ ਡਮਸੀਜਲ ਂਹਨੁਮਤਃ ਕੁ ਡਪਤਾਪੋ ਿਜਤਃ  
ਪ ਞਾਨਪਮੁਖਾਿਨ ਵਃ ਪਿਤਿਦਨਂ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੧੨||  
 

ਆਦ ਃ ਕੂਪਵਰਸੁ ਕਾਲਦਮਨਃ ਸ਼ੀ ੜੱੁਧਕਪੋੂऽਪਰੋ  
ਿਵਖ ਾਤਸੁ ਪਰਾਸ਼ਰਸੁ ਿਵਿਦਤਃ ਕੂਪਃ ਸਰੋ ਮਾਨਸਃ |  
ਜੈਗੀਸ਼ਵ ਮੁਨਃ ਸ਼ਸ਼ਾ ਕ ੜੁਪਤੇਃ ਕੂਪਸੁ ਧ ਮੋ ਭਵਃ  
ਖ ਾਤਃ ਸਪਸਮੁਦਕੂਪਸਿਹਤੋ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੧੩||  
 
ਲ ਮੀਨਾਯਕਿਬਨੁਮਾਧਵਹਿਰ ਲ ਮੀ ੜੁਿਸਂਹਸਤੋ  
ਗੋਿਵਨਸਥ ਗੋਿਪਕਾਿਪਯਤਮਃ ਸ਼ੀਨਾਰਦਃ ਕੇਸ਼ਵਃ  
ਗਙਾਕੇਸ਼ਵਵਾਮਨਾਖ ਤਦਨੁ ਸ਼ੇਤੋ ਹਿਰਃ ਕੇਸ਼ਵਃ  
ਪ ਲਾਦਾਿਦਸਮਸਕੇਸ਼ਵਗਣ ੋਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੧੪||   
 
ਲੋਲਾ ਕਿੋਵਮਲਾ ਕਮਾਯੁਖਰਿਵਃ ਸਂਵਰਸ ਞ ੋ 
ਰਿਵਿਰਖ ਾਤੋ ਦਪਦੁਃਖਸੋ ਕਮਰੁਣਃ ਪੋਕੋਤਰਾ ਕ ੋਰਿਵਃ |  
ਗਙਾ ਕਸਥ ੜੱੁਧ ੜੱੁਿਧਿਵਬਧੁਾ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰੀਸਂਿਸਤਾਃ  
ਸੂਰ ਾ ਦਾਦਸ਼ਸਂ ਞਕਾਃ ਪਿਤਿਦਨਂ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ || ੧੫|| 
 



ਆਦ  ੋਢੁ ਿਢਿਵਨਾਯਕ ੋਗਣਪਿਤਿਸ਼ਨਾਮਿਣਃ ਿਸੱਿਧਦਃ  
ਸੇਨਾਿਵਘਪਿਤਸੁ ਵਕਵਦਨਃ ਸ਼ੀਪਾਸ਼ਪਾਿਣਃ ਪਭੁਃ |  
ਆਸ਼ਾਪ ਸ਼ਿਵਨਾਯਕਾਪਸ਼ਕਰੋ ਮੋਦਾਿਦਕਃ ਸ਼ਡੁਣ ੋ 
ਲੋਲਾ ਕਾਿਦਿਵਨਾਯਕਾਃ ਪਿਤਿਦਨਂ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੧੬||  
 
ਹੇਰ ਬ ੋਨਲਕੂਬਰੋ ਗਣਪਿਤਃ ਸ਼ੀਭੀਮਚ ਡੀਗਣ ੋ 
ਿਵਖ ਾਤੋ ਮਿਣਕ ਿਣਕਾਗਣਪਿਤਃ ਸ਼ੀਿਸੱਿਧਦੋ ਿਵਘਪਃ|  
ਮੁ ਡਸ਼ ਡਮੁਖਸ਼ ਕਸ਼ਹਰਣਃ ਸ਼ੀਦ ਡਹਸੋ ਗਣਃ  
ਸ਼ੀਦੁਰਾਖ ਗਣਾਿਧਪਃ ਪਿਤਿਦਨਂ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੧੭||  
 
ਆਦ  ੋਭੈਰਵਭੀਸ਼ਣਸਦਪਰਃ ਸ਼ੀਕਾਲਰਾਜਃ ਕਮਾ-  
◌ੱਛੀਸਂਹਾਰਕਭੈਰਵਸਥ ਰੁਰੁਸ਼ੋ ਮੱਤਕੋ ਭੈਰਵਃ |  
ਕੋਧਸ਼ ਡਕਪਾਲਭੈਰਵਵਰਃ ਸ਼ੀਭੂਤ ਨਾਥਾਦਯ ੋ 
ਹ ਸ਼ੌ ਭੈਰਵਮੂਰਯਃ ਪਿਤਿਦਨਂ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੧੮||  
 

ਆਧਾਤੋऽ ਿਬਕਯਾ ਸਹ ਿਤਨਯਨਃ ਸਾ ਧਂ ਗਣੈਰਿਨਤ   
ਕਾਸ਼ੀਮਾਸ਼ੁ ਿਵਸ਼ਨ ਹਰਃ ਪਥਮਤੋ ਵਾ ਸ਼ਧਜऽੇਵਿਸਤਃ |  
ਆਯਾਤਾ ਦਸ਼ ਧੇਨਵਃ ਸੁਕਿਪਲਾ ਿਦਵ ੈਃ ਪਯਿੋਭਰਰਂ  
ਖ ਾਤਂ ਤਦੜੁਸ਼ਭਧਜੇਨ ਕਿਪਲ ਂਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ || ੧੯||  
 

ਆਨਨਾਖ ਵਨਂ ਿਹ ਚ ਪਕਵਨਂ ਸ਼ੀਨਿਮਸ਼ਂ ਖਾ ਡਵ ਂ 
ਪੁਣ  ਂਚੈਤਰਥਂ ਤਸ਼ਾਕਿਵਿਪਨਂ ਰ ਭਾਵਨਂ ਪਾਵਨਮ |  
ਦੁਰਾਰਣ ਮਥੋऽਿਪ ਕੈਰਵਵਨਂ ੜੁਨਾਵਨਂ ਪਾਵਨਂ  
ਿਵਖ ਾਤਾਿਨ ਵਨਾਿਨ ਵਃ ਪਿਤਿਦਨਂ ਦੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੨੦|| 
 

ਅਿਲਕਲੁਦਲਨੀਲਃ ਕਾਲਦਂਸ਼ਾਕਰਾਲ਼ਃ   
ਸਜਲਜਲਦਨੀਲੋ ਵ ਾਲਯ ਞੋਪਵੀਤਃ |  
ਅਭਯਵਰਦਹਸੋ ਡਾਮਰੋਦਾਮਨਾਦਃ  
ਸਕਲਦੁਿਰਤਭ ਸ਼ੋ ਮਙਲ਼ ਂਵੋ ਦਦਾਤੁ || ੨੧||  
 

ਅ ਧਾਙ ੇਿਵਕਟਾ ਿਗਿਰਨਤਨਯ ੋਗੌਰੀ ਸਤੀ ਸੁਨਰੀ  
ਸਰਾਙ ੇਿਵਲਸਿਦਭਿੂਤਧਵਲ਼ੋ ਕਾਲੋ ਿਵਸ਼ਾਲੇ ਸ਼ਣਃ  
ਵੀਰੇਸ਼ਃ ਸਹਨਿਨ ੜੁਿਙਸਿਹਤਃ ਸ਼ੀਿਵਸ਼ਨਾਥਃ ਪਭੁਃ  
ਕਾਸ਼ੀਮਿਨਰਸਂਿਸਤੋऽਿਖਲਗੁਰੁਰੇਯਾ ਸਦਾ ਮਙਲ਼ਮ ||੨੨||   
 

ਯਃ ਪਾਤਃ ਪਯਤਃ ਪਸੰਨਮਨਸਾ ਪੇਮਪਮੋਦਾਕਲੁਃ  
ਖ ਾਤਂ ਤਤ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਪਾਦਭੁਵਨਸ਼ੇਨਾਿਦਿਭਰ ਸੁਤਮ |  
ਪਾਤਃ ਪਾ ਮੁਖਮਾਸਨਤਮਗਤੋ ਬਯਾੱ ੜੁਣੋਤ ਾਦਰਾਤ  
ਕਾਸ਼ੀਵਾਸਮੁਖਾਨ ਵਾਪ  ਸਤਤਂ ਪੀਤੇ ਿਸ਼ਵੇ ਧੂ ਜਿਟਃ ||੨੩||  
 

ਇਿਤ ਸ਼ੀਮੱਛ ਕਰਾਚਾਰ ਿਵਰਿਚਤਂ ਕਾਸ਼ੀਿਵਸ਼ਨਾਥਸੋਤਂ ਸਂਪੂ ਣਮ || 
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