
|| ਸ਼੍ਰੀ ||  
ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ  
|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ || 
 
੧੪. ਚਰੁਰ੍ਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ  
 
ਪਤ੍ਰ੍ਵ੍ੜੁਢਘਨਸਂਘੇ ਰ੍ਾਜਤ੍ਸਂਹਰੋ੍ਜਸ਼੍ਕ੍ਤ੍ਯਾ  
ਰਯਜਤ੍ਰ ਮਤ੍ਿਨਭਾਿਂ ਨੀਰ੍ਸਰਵ ਾਾੰਤ੍ਨਕ੍ਤਾਮਮ |  
ਸ੍ਫੁਟਮੁਦਯਤ੍ਰ ਰੇਜਸਵਯੁੁੱਜਵਿੇ ਮਧ੍ਵਭਾਨੌ  
ਸੁਜਨਜਿਜਕ੍ਤਾਂਰਯੈ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਮਾਸੀਨ੍ਮਨੋਜ੍ਞਮ || ੧੪.੧ ||  
 
ਕ੍ੜੁਰਮਪਕ੍ੜੁਰਮਾਰ੍ਯੈਃ ਕ੍ਸ਼੍ਮਯਰਾਂ ਕ੍ਸ਼੍ਾਂਤ੍ਰਭੂਸ਼ੈ੍ਃ  
ਇਤ੍ਰ ਮ੍ੜੁਦੁ ਿਦਰਾਂ ਚ ਪਰਾਰ੍ਥਨਾਤ੍ਭਃ ਪਰਭੂਣਾਮ |  
ਅਪਹ੍ੜੁਰਮਪਰੇ੍ਸ਼੍ਾਂ ਮਂਰਰ ਰੋ ਗ੍ਰਂਥਜਾਰਂ  
ਦਸ਼੍ਹ੍ੜੁਦਯਤ੍ਨਯੋਗ੍ਾਦਗ੍ਰਹੀੁੱਛਂਕ੍ਤਰ੍ਾਰ੍ਯਃ || ੧੪.੨ ||  
 
ਪਤ੍ਰ੍ਵ੍ੜੁਰਮਿਨਮਰੈਰ੍ਗਰਾਮਣੀਗ੍ਰਾਮਯਪੂਰ੍ਵ ੈਃ  
ਅਿਨਰਮੁਰ੍ੁਚੇਰਃਪਾਦਪਾਰਸ਼੍ਵੇ ਨ੍ੜੁਤ੍ਸਂਹਮ |  
ਸਹਜਤ੍ਿਜਯਰੋऽਯੁਤ੍ਗ੍ਵਕ੍ਰਮਾਰ੍ਯਃ ਪਰਸਾੰਨਃ  
ਕ੍ਤਤ੍ਿਕ੍ਤੁਿਤ੍ਰਿਕੋ੍ਤऽਸਾਿਾਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਾऽਰੋਸ਼੍ਯੁੱਰਮ || ੧੪.੩ ||  
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ਉਪਚਰ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਨਰਾਂਰ ਂਹਂਰ ਪੌਰ੍ਂਦਰ੍ੀ ਧੂ੍ਃ  
ਦਯੁਸਦਤ੍ਸ ਭਜਰੋ ਯਂ ਦੁਰ੍ਲਭਾ ਦਭਰ ਭਾਗ੍ਯੈਃ |  
ਤ੍ਦਸ਼੍ਰੁ ਸ ਪਰ੍ਮਾਗ੍ਰਯਾਨਂਦਰੀਰ੍ਥਾਂਤ੍ਘਰਰੇ੍ਣੁਃ  
ਧ੍ਰ੍ਤ੍ਣਧ੍ਰ੍ ਸੁਖ ਂਰੇ ਸਂਰਰਂ ਸਵਾਂਰਰੇ੍ਤ੍ਰ || ੧੪.੪ ||  
 
ਅਨਤ੍ਰਪਤ੍ਰ੍ਤ੍ਚਰਸਯਾਪਯਸਯ ਸऽੋਯਂ ਕ੍ਤਿੀਂਦਰ ੋ  
ਗੁ੍ਣਰ੍ਸਮਤ੍ਰਗੂ੍ਢਂ ਜ੍ਞਾਰਿਾਤ੍ਨਰਯਤ੍ਚਰਰ ਮ |  
ਮਧੁ੍ ਮਧੁ੍ਕ੍ਤਰ੍ਰ੍ਾਜੋ ਤ੍ਨਸ਼੍ਪਰਨ ਪੌਸ਼੍ਪਮਾਪਤਂ  
ਨਨੁ ਪਤ੍ਰ੍ਚਯਹੀਨਃ ਕ੍ਤਾਨਨੇऽਤ੍ਪ ਪਰਭੁਃ ਸਯਾਰ || ੧੪.੫ ||  
 
ਅਤ੍ਖਿਖਿਕ੍ਤੁਿਾਨਾਂ ਿਰ੍ਧਯਨ ਦਵ ੇਸ਼੍ਦੋਸ਼੍ਂ  
ਤ੍ਿਦਧ੍ਦਤ੍ਪ ਨਰ੍ਾਣਾਂ ਕ੍ਤੌਰੁਕ੍ਤਂ ਮਧ੍ਯਮਾਨਾਮ |  
ਸਵਗ੍ਤ੍ਰਸਮੁਤ੍ਚਰਾਨਾਂ ਭੂਤ੍ਰਦਾਯੀ ਸ਼ੁ੍ਭਾਨਾਂ  
ਬਹਲ਼ਹ੍ੜੁਤ੍ਦਹ ਤ੍ਨਨਯੇ ਸ਼੍ਰ੍ਵਰ੍ੀਃ ਕ੍ਤਾਤ੍ਸ਼੍ਿਦੇਿਮ || ੧੪.੬ ||  
 
ਉਦਯਤ੍ਰ ਤ੍ਿਨਰਾਯਾ ਨਂਦਨੇ ਸ਼੍ਲਾਘਯਕ੍ਤਾਿੇ  
ਸ ਕ੍ੜੁਰਸਕ੍ਤਿਕ੍ੜੁਰਯਃ ਕ੍ੜੁਰਯਿੇਤ੍ਦਪਰਿੇਕ੍ਤਃ |  
ਅਰ੍ੁਣਯਿਤ੍ਨਕ੍ਤਾਂਰਰ ਬਰਹ੍ਮ ਨਾਰ੍ਾਯਣਾਖਯਂ  
ਗੁ੍ਰ੍ੁਗੁ੍ਣਮਤ੍ਭਦਧ੍ਯੌ ਯੋਗ੍ਯਯੋਗ੍ਾਸਨਸਥਃ || ੧੪.੭ ||  
 
ਅਤ੍ਰਧ੍ਿਤ੍ਲ਼ਰਦਂਰਾ ਦਂਰਕ੍ਤਾਸ਼੍੍ੈਃ ਪਰਸ਼੍ਸ੍ੈਃ  
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ਅਤ੍ਪ ਯੁਗ੍ਪਦਨੇਕੇ੍ਤ ਸਸੁਰ੍ਰਰ  ਿਰਰੀਂਦਰ ਾਃ |  
ਗੁ੍ਰ੍ੁਤ੍ਭਰ੍ਤ੍ਭਤ੍ਹਰੇਸ਼੍ਵਾਚਾਰ੍ਭਦੇੇਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਨਸ਼੍੍ਾਂ  
ਸ੍ਫੁਟਮਿਗ੍ਮਯਂਰਃ ਸੌਸ਼੍੍ਿਾਰ ਕ੍ਤਰ੍ਮਣਾਂ ਚ || ੧੪.੮ ||  
ਚਰ੍ਮਸਮਯਸੁਪ੍ਾਃ ਪੂਰ੍ਵ ਮੁੁੱਥਾਯ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਃ  
ਗੁ੍ਰ੍ੁਜਨਪਤ੍ਰ੍ਚਰ੍ਯਾਂ ਚਤ੍ਕ੍ਰਰੇ੍ ਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ਾਂ ਚ |  
ਸਬਹਮੁਤ੍ਰ ਰਦਾਦਯਪਯਾऽਰ੍ਧਰ੍ਾਰਰ ਾਰ ਪਰਸਾੰਨਾਃ  
ਸੁਗ੍ਤ੍ਰਰ੍ਪਰ੍ਥੈਸ਼੍ਾਂ ਸਯਾਰ ਕ੍ਤਥਂਕ੍ਤਾਰ੍ਤ੍ਮਸ਼੍ਟਾ || ੧੪.੯ ||  
 
ਸ਼੍ਰਿਣਮਨਨਹਰੋੇਃ ਪਰਾਕ੍ਤ ਤ੍ਚਰ੍ਾਯਾਸਤ੍੍ਨਦਰ ਃ  
ਸਪਤ੍ਦ ਤ੍ਿਿਸ਼੍ਯਂਰਯਾ ਤ੍ਨਦਰਯਾ ਗ੍ਰਸ੍ਚੇਰਾਃ |  
ਸਵਯਮਤ੍ਪ ਨਯਤ੍ਰ ਦਰ ਾਗ੍ਂਗ੍ਿਸ੍ਰਾਤ੍ਦ ਪੂਜਯੇ  
ਝਤ੍ਟਤ੍ਰ ਤ੍ਿਗ੍ਰਤ੍ਨਦਰ ਃ ਕੋ੍ਤऽਤ੍ਪ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯੋऽਨਵਸ਼ੇ੍ਰ || ੧੪.੧੦ ||  
 
ਤ੍ਿਤ੍ਹਰਮਤ੍ਿਤ੍ਹਰ ਂਪਰਾਗੇ੍ਿ ਕ੍ਤਸ੍ਮਾਦ ਤ੍ਿਤ੍ਨਦਰ ੈਃ  
ਇਤ੍ਰ ਗੁ੍ਰ੍ੁਪਤ੍ਰ੍ਿਾਦਾਸ਼੍ਂਕ੍ਤਯਾ ਨਮਰਗ੍ਾਰਰ ਾਃ |  
ਤ੍ਚਰ੍ਮਨਿਰਰ੍ਂਰਃ ਸ਼੍ਰਾਿਕ੍ਤਾ ਮੁਕ੍ਤ੍ਮਾਰ੍ਗਾਃ  
ਗੁ੍ਰ੍ੁਸ਼ੁ੍ ਜਿਸਕ੍ਤਾਸ਼੍ਸਥੇਸ਼ੁ੍ ਰੂਸ਼੍ਣੀਮਤ੍ਰਸ਼੍੍ਨ || ੧੪.੧੧ ||  
 
ਤ੍ਿਪੁਿਹ੍ੜੁਦਯਪਾਰਸ਼੍ਵੇ ਦੀਪਦੀਤ੍ਪ੍ਪਰਦੀਪ੍ੇ  
ਦਰ੍ਿਰ੍ਪਤ੍ਰ੍ਪੂਰ੍ਣੈਰ੍ਵ ਾਰ੍ਤ੍ਭਰ੍ਰ੍ਘਯਾਤ੍ਦ ਦਰਵ ਾ |  
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ਯਤ੍ਰਰ੍ਤ੍ਰਯਰਚੇਰਾਸ਼੍ਿਤ੍ਕ੍ਰਣੋऽਰ੍ਿਾਤ੍ਨਕ੍ਤਾਯਾਰ  
ਕ੍ਤੁਸੁਮਸਤ੍ਮਤ੍ਰਮਗ੍ਰਯਾਮਾਦਰ੍ਾਦੁੁੱਜਹਾਰ੍ || ੧੪.੧੨ ||  
 
ਅਮ੍ੜੁਰਮਤ੍ਪ ਤ੍ਨਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾऽਸਰਾਤ੍ਿ ਤ੍ਨਰ੍ਮਾਿਯਸੂਨੇ  
ਘ੍ੜੁਰਤ੍ਮਦਤ੍ਮਤ੍ਰ ਸਦਯੋ ਭਰ ਾਂਤ੍ਰਮਂਰੋऽਤ੍ਪ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਃ |  
ਸ਼੍ਰਦਧੁ੍ਰ੍ਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਿਾਕ੍ਤਯੈਤ੍ਰ੍ਵਭਰ ਮਾਸ੍ੁੱਚ ਪਸ਼੍ਿਾਦ  
ਅਨੁਤ੍ਦਨਮਮ੍ੜੁਰਾਾੰਨੈਸ੍ਸਯ ਸੇਿਯਸਯ ਸ਼੍ਕ੍ਤ੍ਯਾ || ੧੪.੧੩ ||  
 
ਅਗ੍ਮਦੁਤ੍ਚਰਮਂਰਰ ੈਸੂਦਯਾਨਾਂ ਰਰ ਯਾਣਾਂ  
ਕ੍ੜੁਤ੍ਰਤ੍ਭਰ੍ਨੁਮਰਾਤ੍ਮਾ ਰਰਰ  ਪਂਚਾਂਗ੍ਤ੍ਿਦਤ੍ਭਃ |  
ਉਦਯਮਤ੍ਹਮਰੋ੍ਤ੍ਚਸ਼੍ਿਕ੍ਰਿਰ੍੍ੀ ਤ੍ਰਰ ਸ਼੍ਤ੍ਕ੍ਤ੍ਃ  
ਦਧ੍ਦਤ੍ਰਬ੍ੜੁਹਦਂਰਃ ਸ਼੍ਿੁਣਂ ਸਵਾਤ੍ਮਰੇਜਃ || ੧੪.੧੪ ||  
 
ਤ੍ਰਤ੍ਮਰ੍ਤ੍ਨਕ੍ਤਰ੍ਕ੍ਤੁਂਤ੍ਭਿਰ ਾਰਮਰਯਂਰਰੀਿਰ ਂ  
ਤ੍ਸਥਰ੍ਰਰ੍ਮਤ੍ਖਿਾਨਾਂ ਪਰਾਤ੍ਣਨਾਂ ਰ੍ੁੁੱਧ੍ਮਾਰ੍ਗਮ |  
ਭੁਿਨਭਿਨਪੂਰ੍ਣਂ ਭਾਨੁਮਾਨਂਜਨਾਭਂ  
ਹਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਿ ਨਖਰੈ੍ਃ ਪਰਾਗ੍ ਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਮਜਾਿੈਤ੍ਰ੍ਿਰ੍ਾਸ || ੧੪.੧੫ ||  
 
ਮਧੁ੍ਰ੍ਪਰਗ੍ਰ੍ਾਿਾਃ ਸ਼੍ਾਂਰਨੈਸ਼੍ਾਂਬੁਬਾਸ਼੍ਪਾਃ  
ਸਪਤ੍ਦ ਤ੍ਿਪੁਿਰ੍ਾਗ੍ਃ ਸਵਾਤ੍ਭਸਾਰ੍ਾਰ ਪਰਸਾੰਨਾਃ |  
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ਅਰ੍ੁਣਰਰ੍ਤ੍ਣਰ੍ਰਯੁੱਛਾਂਬਰ੍ਾ ਤ੍ਦਕ੍ਪੁਰ੍ਂਧ੍ਰੀਃ  
ਸ੍ਤ੍ਮਰਸਰ੍ਤ੍ਸਜਿਕ੍ਤ੍ਰਾਃ ਸਵੈਃ ਕ੍ਤਰੈ੍ਰ੍ਾਤ੍ਿਤ੍ਿਗੇਂ੍ || ੧੪.੧੬ ||  
 
ਪਰਣਤ੍ਰਰ੍ਭਸਧੂ੍ਲ਼ੀਬੁੱਧ੍ਸ਼ੋ੍ਭਾਤ੍ਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਾ  
ਦਧੁ੍ਰ੍ੁਪਕ੍ੜੁਤ੍ਰਮੁੱਰਾਂ ਸਾਧੁ੍ਜਾਿਾਂਰਰ੍ਾਪ੍ਾਃ |  
ਸਮਯਮੁਪਨਰਂ ਸਂਿਦੇਯਂਰੋ ਿਯਸਯਾ  
ਇਿ ਦਸ਼੍ਸ਼੍ਰਕੇ੍ਤਰੋਃ ਕੇ੍ਤਰਿਃ ਸ਼੍ਰਾਿਕ੍ਤਾਣਾਮ || ੧੪.੧੭ ||  
 
ਤ੍ਨਤ੍ਹਰਮੁਤ੍ਚਰਮੁੁੱਚ ਂਯੋਗ੍ਪੀਠਂ ਪਰਿਕ੍ਤਤਃ  
ਪਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਦ ਪਤ੍ਰ੍ਰੋऽਮੀ ਸਰਵ ਰ੍ਾਃ ਸੁੱਰਵ ਭਾਜਃ ||  
ਦੁਰਮਿਤ੍ਸਰਕ੍ੜੁਰਯੈਰ੍ਧਨਯਸਂਨਯਾਤ੍ਸਿਰ੍ਗੈਃ  
ਸ਼੍ਰਿਣਪਰ੍ਮਕ੍ੜੁਰਯਾਯੋਪਰਸਥਃ ਸਮੇਰਾਃ || ੧੪.੧੮ ||  
 
ਬਭੁਰ੍ਮਿਗੁ੍ਣਾਨਾਂ ਸ਼ੋ੍ਭਨਾੁੱਛਾਦਨਾਨਾਂ  
ਮੁਰ੍ਤ੍ਰ੍ਪੁਤ੍ਨਿਯਾਨਾਂ ਹਂਰ ਿੈਦਾਂਤ੍ਰਕ੍ਤੀਨਾਮ |  
ਸਪਤ੍ਦ ਸੁਤ੍ਿਵ੍ੜੁਰਾਨਾਮਂਰਰ੍ਰ੍ਥਾ ਤ੍ਧ੍ਯਾਂ ਿਾ  
ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਕ੍ਤਿਤ੍ਲ਼ਕ੍ਤਾਨਾਂ ਸਂਚਯਾਃ ਪਤ੍ਰਰ ਕ੍ਤਾਣਾਮ || ੧੪.੧੯ ||  
 
ਅਨਤ੍ਰਤ੍ਿਰ੍ਲ਼ਭਾਿਾ ਅਪਯਨਨਯੋਨਯਸਗਂ੍ਾਃ  
ੜੁਜੁਰਰ੍ਰਰਨਾਨਾਪਂਤ੍ਕ੍ਤ੍ਸਾਮਯਾਪ੍ਸ਼ੋ੍ਭਾਃ |  
ਤ੍ਦਵਰ੍ਦਰੁਰ੍ਗ੍ਦੇਸ਼੍ਯਾ ਦੂਰ੍ਰੋ ਿਤ੍ਰ੍ਜਰਾਂਰਾਃ  
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ਕ੍ਤੁਸ਼੍ਿਤ੍ਿਤ੍ਖਰਰ੍ੂਪਾ ਰੇ੍ਤ੍ਜਰੇ੍ ਰੇਸ਼ੁ੍ ਿਰ੍ਣਾਃ || ੧੪.੨੦ ||  
 
ਸਪਤ੍ਦ ਦਦੜੁਸ਼ੁ੍ਰੇ੍ਕੇ੍ਤ ਿਾਚਨੀਯਾਤ੍ਦਭਾਗਂ੍  
ਪਤ੍ਰ੍ਚਯਪਟਰੁਾਭਯਾਂ ਰਾਿਦੇਕੇ੍ਤ ਤ੍ਚਰੇ੍ਣ |  
ਹਤ੍ਰ੍ਗੁ੍ਰ੍ੁਨਮਨਂ ਦਰ ਾਗ੍ ਯਰਿਰੋऽਮੀ ਤ੍ਿਧ੍ਾਯ  
ਪਰਯਯੁਰ੍ਪਰ੍ਸਾਮਯਂ ਤ੍ਸੁੱਧ੍ਯੇ ਸਯਾੁੱਤ੍ਧ੍ ਯਰਿਃ || ੧੪.੨੧ ||  
 
ਯਰਿਚਤ੍ਸ ਜਨੇऽਸ੍ਤ੍ਮਾੰਨਾਨਰੇ ਸਾੰਤ੍ਨਰ੍ਸਯਨ  
ਤ੍ਸਚਯਯਿਤ੍ਨਕ੍ਤਾਂ ਰਾਂ ਸਾਂਧ੍ਯਜੀਮੂਰਰ੍ਕ੍੍ਤਾਮ |  
ਰ੍ਤ੍ਿਤ੍ਰ੍ਿ ਰ੍ਤ੍ਿਪੂਜਯਾਂਤ੍ਘਰਃ ਸਮਾਜਾਂਰਤ੍ਰ੍ਕ੍ਸ਼ੇ੍  
ਿਯਿਸਦਤ੍ਰ ਸ਼੍ਯਾਿੁਃ ਸਨ ਸਹਸਰਪਰਕ੍ਤਾਸ਼੍ਃ || ੧੪.੨੨ ||  
 
ਤ੍ਰਰ ਭੁਿਨਿਰ੍ਰੇਜੋਿਯਕ੍ਤ੍ਿੇਦਾਰ੍ਥਸ਼ੁ੍ਕ੍ਤਲ  
ਤ੍ਰਰ ਰਯਰ੍ਸਰਯਾ ਯੇ ਿਤ੍ਰ੍ਣਰਾ ਿਰ੍ਣਿਰ੍ਯਾਃ |  
ਪ੍ੜੁਥੁਮਤ੍ਰਰ੍ਥ ਰੇਸ਼੍ਾਮੈਕ੍ਤਯਮਾਪਾਦਯ ਸਮਯਕ੍ਤ  
ਪਰਿਚਨਪਤ੍ਰ੍ਸ਼ੁ੍ੁੱਧ੍ਯੈ ਸ੍ਮ ਪਰਣੌਤ੍ਰ ਪਰਿੀਣਃ || ੧੪.੨੩ ||  
 
ਸਵਰ੍ਮਚਰ੍ਮਕ੍ਤਾਿੇ ਮਦਂਰਮੇਿਾਰਯਜਦਤ੍ਭਃ  
ਸ੍ਫੁਟਮੁਪਤ੍ਨਸ਼੍ਦਂਰੇ ਿਾਚਕੈ੍ਤਰ੍ਵ ਾਚਯਮਾਨੇ |  
ਪਰਿਚਨਮਤ੍ਰਤ੍ਚਰਰ ਂ ਪਰਾਣਭਾਜਾਂ ਸ਼੍ੁਰੀਨਾਂ  
ਅਮ੍ੜੁਰਮਮ੍ੜੁਰਭਾਿਸਯੈਸ਼੍ ਹਰੇੁ ਂ ਚਕ੍ਤਾਰ੍ || ੧੪.੨੪ ||  
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ਧ੍ਨਤ੍ਮਿ ਸਧ੍ਨਾਯੇਭਯੋऽਰ੍ਕਸੂਨੁਃ ਪਰਸਾੰਨਃ  
ਸ਼੍ਰ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮਿ ਪਾਰ੍ਥਃ ਸਂਯੁਗ੍ਾਤ੍ਰ੍ਥਭਯ ਉਗ੍ਰਃ |  
ਅਰ੍ਤ੍ਰਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਹਰਃ ਸੋऽਨਾਰ੍ਰ ਂਨਾऽਤ੍ਦਸ਼੍ਾੰਨੋ  
ਪਰਤ੍ਰਿਚਨਮਦੀਨਂ ਚੋਦਕੇ੍ਤਭਯੋऽਤ੍ਖਿੇਭਯਃ || ੧੪.੨੫ ||  
 
ਅਥ ਦਸ਼੍ਸ਼੍ਰਸ਼ੋ੍ਤ੍ਚਸ਼੍ਯਾਪਰਯਾਤ੍ਰ ਪਰਰੀਚਯਾਂ  
ਪਰਿਚਨਮਿਸਾਯ ਸਿਾਰੁਮਾਯਾਰ ਰਟਾਕ੍ਤਮ |  
ਪ੍ੜੁਥੁਮਤ੍ਰਤ੍ਰ੍ਹ ਰਾਿੁੱਛਰ ੇਸ਼੍੍ਸਂਸਰ੍ਗਿੋਿੈਃ  
ਸਮਗ੍ਤ੍ਮ ਸਪਤ੍ਦ ਸਵਤ੍ਰ੍ਿਮਿਗ੍ਾਦਯੈਸ਼੍ਿ ਰੀਰ੍ਥੈਃ || ੧੪.੨੬ ||  
 
ਘਨਰ੍ਸਤ੍ਨਕ੍ਤਰੋ੍ऽਸਾਿਂਰਰ੍ਰਯਂਰਸ਼ੁ੍ੁੱਧ੍ੋ  
ਮੁਤ੍ਨਗ੍ਣ ਇਿ ਭੂਯਃ ਸਿੇਹਿਾਨ ਪਰਾਗ੍ ਦਧ੍ਾਨਃ |  
ਪਰਤ੍ਰਕ੍ੜੁਤ੍ਰਮਤ੍ਖਿਜ੍ਞਸਯਾऽਪਰੋ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯੇਣ ਰਾਿਰ  
ਸ੍ਫੁਟਮਿਭਰ ਰ੍ੂਪਂ ਮੁੱਜਨੇ ਸੁੱਜਨੇਸ਼੍ਟਮ || ੧੪.੨੭ ||  
 
ਅਪਤ੍ਰ੍ਤ੍ਮਰਮਨੀਸ਼੍ਸਯੋੁੱਿਸੁੱਛਂਖਬਾਹਃੋ  
ਰ੍ਥਚਰ੍ਤ੍ਣਤ੍ਸ਼੍ਿਾਨਾਂ ਰਨਵਰੋऽਰਰ ਾਤ੍ਭਸ਼ੇ੍ਕ੍ਤਮ |  
ਪਰਤ੍ਰਰਨਿ ਉਦਾਰ੍ਾਸ੍ਾਸਵਿਂ ਸਾੰਤ੍ਨਧ੍ਾਰੁਃ  
ਰਨਿ ਇਿ ਤ੍ਿਰੇ੍ਜੁਃ ਪਾਂਚਜਨਯਤ੍ਪਰਯਸਯ || ੧੪.੨੮ ||  
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ਅਤ੍ਭਦਧ੍ਤ੍ਰ ਮੁਨੀਂਦਰ ਾ ਦਵ ਾਦਸ਼੍ਾਬਦੋਪਿਾਸ  
ਪਰਤ੍ਰਮਫਿਮਿਯਂਤ੍ਸੇਿਨਂ ਭਤ੍ਕ੍ਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਮ |  
ਅਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਮਮਰ੍ਨਦਯਾਦਯਾਪਲਿਾੁੱਧ੍ਨਯਮਾਨਯਾਦ  
ਅਤ੍ਪਬਦਿਿਬੋਧ੍ੋ ਤ੍ਿਸ਼ੁ੍ਪਾਦੋਦਕ੍ਤ ਂਰਰ || ੧੪.੨੯ ||  
 
ਰਰ੍ਤ੍ਣਤ੍ਭਤ੍ਰ੍ਿ ਗ੍ੌਰੈ੍ਰ੍ੂਰ੍ਧਵਪੁ ਂਿਰ ੈਤ੍ਰ੍ਦਵਸ਼੍ਡਤ੍ਭਃ  
ਸਦਰ੍ਪਰ੍ਮਚਕ੍ਰੋਦੀਰ੍ਣਰੇਜਾ ਹਰ੍ੀਸ਼੍ਟਃ |  
ਮੁਰ੍ਤ੍ਰ੍ਪੁਤ੍ਿਮੁਖਾਨਾਂ ਦੁੁੱਸਹ ੋਦੇਹਭਾਜਾਂ  
ਿਯਸਮਯ ਇਿਾਨਯੋ ਮਾਨਯਧ੍ੀਰ੍ਾਬਭਾਸੇ || ੧੪.੩੦ ||  
 
ਸਮਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਤ੍ਧ੍ਸ਼੍ਣਸਯ ਪਰੇਕ੍ਸ਼੍ਮਾਣੋ ਜਨੌਘਃ  
ਪਰਕ੍ੜੁਤ੍ਰਮਧੁ੍ਰ੍ਮਾਸਯਿਯਾਜਪੂਰ੍ਣੇਂਦੁਤ੍ਬਂਬਮ |  
ਅਮੁਚਦਪਸਰੇ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰਾਿਕੋ੍ਤਕ੍ਤ੍ੇਃ ਪੁਰ੍ਾऽਸ੍ਤ੍ਮਨ  
ਪਰਚਿਤ੍ਰ ਪਦਿੀਂ ਰਾਂ ਪਰਾਂਜਤ੍ਿਸੂਰ੍ਣਮਾਰ੍ਾਰ || ੧੪.੩੧ ||  
 
ਗੁ੍ਰ੍ੁਚਰ੍ਣਸਰੋ੍ਜਦਵ ਂਦਵ ਤ੍ਨਰ੍ਣੇਜਨਾਂਭੋ  
ਦਧ੍ਤ੍ਰ ਜਨਤ੍ਨਕ੍ਤਾਯੇ ਸਰ੍ਵ ਮੁਰ੍ਵ ੀਗ੍ਰਂ ਚ |  
ਅਿਤ੍ਨਰ੍ਨਤ੍ਭਨਂਤ੍ਦਨਯਪਯਦਸ਼੍ਿਕ੍ਸ਼੍ਮੇऽਸੌ  
ਕ੍ਤਥਮਤ੍ਪ ਕ੍ਤਥਮੇਿ ਸਯਾਰ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਖਯਾऽਨਯਥਾऽਸਯਾਃ || ੧੪.੩੨ ||  
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ਅਤ੍ਿਤ੍ਦਰਰ੍ਸਭੇਦਂ ਸ਼੍ੀਰਲ਼ ਂਿਘਵਗ੍ਂਧ੍ਂ  
ਤ੍ਿਮਿਮਮਿਪਾਤ੍ਣਃ ਪਾਤ੍ਣਜੈਰ੍ਪਰਤ੍ਿਸ਼੍ਟਮ |  
ਿਦਨਪਿਨਭੀਰਯਾ ਪਾਰਸ਼੍ਵਰੋ ਤ੍ਬਭਰ ਦਗ੍ਰਯਂ  
ਕ੍ਤਮਥ ਕ੍ਤਰ੍ਕ੍ਤਪੂਰ੍ਣਂ ਸਯਂਮੀਹਾਤ੍ਨਨਾਯ || ੧੪.੩੩ ||  
 
ਤ੍ਿਹਤ੍ਸਰਤ੍ਬਸਭਂਗ੍ਸ਼੍ਰੀਪਰਕ੍ਤਰ੍ਸ਼੍ਂ ਤ੍ਸਤ੍ਰਮਿਾ  
ਜਿਜਮਮ੍ੜੁਰਪੂਰੈ੍ਃ ਪੂਰ੍ਯਾਮਾਸ ਰ੍ਮਯਮ |  
ਸਮਯਗੁ੍ਣਤ੍ਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਾਿੋਚਕੈ੍ਤਰ੍ਲਾਲ਼ਨੀਯਃ  
ਸਸੁਰ੍ਤ੍ਭਸੁਮਨੋਤ੍ਭਃ ਸ ਸ੍ਫੁਟ ਂਗ੍ੌਰ੍ਪਕ੍ਸ਼੍ ਅਃ || ੧੪.੩੪ ||  
 
ਤ੍ਿਮਿਮਿਯਜਾਂਭਤੋ੍ਬਂਦੁਤ੍ਭਸ਼੍ਿਤ੍ਰ੍ਿਰਾਰ੍ਿੋ  
ਨਿਿਤ੍ਿਰਰੁਲ਼ਸਯਾ ਪੁਸ਼੍ਪਰ੍ਾਜਯਾऽऽਤ੍ਰ੍ਿਚਰ ਸਃ  
ਸਥਿਜਜਿਜਿੁੱਿੀਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼੍ਿੀਰ੍ੁਤ੍ਸਮਸ੍  
ਪਰਸਿਤ੍ਿਜਯਿਕ੍ਸ਼੍ਮਯਾ ਮੂਰ੍੍ਯੇਿੇਂਤ੍ਦਰੇ੍ਸ਼੍ਮ || ੧੪.੩੫ ||  
 
ਸ ਦਦਦਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਬੋਧ੍ਃ ਸ਼ੋ੍ਿਸ਼੍ਾਰਰ ੋਪਚਾਰ੍ਾਨ  
ਿਯਰ੍ਹਯਦਗੁ੍ਣਾਨ ਦਵ ਾਤ੍ਰਰ ਂਸ਼੍ਦਾਗ੍ਃ ਪੁਰੋ੍ਗ੍ਾਨ |  
ਅਗ੍ਤ੍ਣਰਗੁ੍ਣਮੁੁੱਚੈਸ੍ੋਸ਼੍ਯਨ ਸ਼੍ਾਰ੍ਗਪਾਤ੍ਣ ਂ 
ਸ਼੍ਿਤ੍ਪ ਪਰ੍ਮਭਕ੍ਤ੍ਯਾऽਨੂਪਚਾਰ੍ਾਨ ਤ੍ਦਦੇਸ਼੍ || ੧੪.੩੬ ||  
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ਰਮਰ੍ੁਣਮਤ੍ਣਿਰ੍ਣਂ ਤ੍ਦਿਯਦੇਹਾਖਯਗੇ੍ਹ ੇ 
ਸਿਤ੍ਪਰਮਤ੍ਰਪ੍ੜੁਥੁਸ਼੍ਰੁੱਧ੍ਾਨਦੀਤ੍ਚੁੱਰਿਾਰ੍ਤ੍ਭਃ |  
ਨਨੁ ਸ ਯਜਤ੍ਰ ਤ੍ਨਰਯਂ ਹ੍ੜੁਤ੍ਸਰੋ੍ਜਾਸਨਸਥਂ  
ਨ ਰੁ ਸਕ੍ੜੁਤ੍ਦਤ੍ਰ ਪੁਸ਼੍ਪੈਰ੍ਸ਼੍ਟਤ੍ਭਰ੍ਭਾਿਪੁਸ਼੍ਪੈਃ || ੧੪.੩੭ ||  
 
ਕ੍ੜੁਰਪਰ੍ਮਸਪਰ੍ਯਃ ਸਾਂਦਰਸੁੱਚਂਦਨਾਂਭਃ  
ਪਤ੍ਰ੍ਮਤ੍ਲ਼ਰਭੁਜੋਰੋ੍ਮਂਿਿਾਂਸੋ ਮਨੀਸ਼੍ੀ |  
ਸ੍ਤ੍ਮਰਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਮੁਖੇਂਦੁਃ ਤ੍ਸਿਗ੍ਧਕ੍ਤੌਸ਼ੇ੍ਯਿਾਸਾਃ  
ਸ ਮੁਤ੍ਨਸੁਰ੍ਨਰ੍ਾਣਾਂ ਚਕ੍ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਾਮੁਤ੍ਸਿੋऽਭੂਰ || ੧੪.੩੮ ||  
 
ਪਰ੍ਮਥ ਪਰ੍ਮਾਾੰਨਂ ਪਰਾਪ੍ਮੇਿਾਪਰਯਾਸਂ  
ਪਰਭੁਤ੍ਰ੍ਹ ਬੁਭੁਜੇऽਸੌ ਿੇਦਿਾਦਪਰਿੀਣਃ |  
ਅਤ੍ਜਰਪਰ੍ਮਭਕ੍ਤ੍ਃ ਸਂਰਰਂ ਮਨਯਮਾਨਃ  
ਸਕ੍ਤਿਜਗ੍ਦਧ੍ੀਸ਼੍ਃ ਪਰੀਯਰਾਂ ਸ਼੍ੌਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ੍ੁੱਥਮ || ੧੪.੩੯ ||  
 
ਸਹਚਰ੍ਪਤ੍ਰ੍ਕ੍ਤਲਪ੍ੇ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਿਸ੍ਰਾਸ੍ੜੁਰੇऽਸੌ  
ਅਤ੍ਿਰਨੁਰ੍ੁਹਰ੍ੂਪੌਸ਼੍ੀਰ੍ਿਰ੍ਯੇ ਤ੍ਨਸ਼੍ਾੰਣਃ |  
ਅਰ੍ਮਯਤ੍ਦਹ ਨਾਨਾਹ੍ੜੁਦਯਤ੍ਿਦਯਾਤ੍ਿਿਾਸੈਃ  
ਕ੍ਤਤ੍ਿਜਨਪਤ੍ਰ੍ਿਾਰ੍ ਂਮਂਿਯਨ ਮਂਿਪਾਗ੍ਰਯਮ || ੧੪.੪੦ ||  
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ਅਿਸਰ੍ਮਤ੍ਧ੍ਗ੍ਮਯ ਭੂਤ੍ਿਜ੍ੜੁਂਭਾਦਭੀਸ਼੍ਟੋ  
ਮੁਖਸਰਰਗ੍ਿਕ੍ਸ਼੍ਮੀਭੂਰਪਾਤ੍ਣਪਰਿਾਲ਼ਃ |  
ਸ੍ਤ੍ਮਰਨਯਨਤ੍ਿਕ੍ਤਾਸੈਸ੍ਸਯ ਤ੍ਿਜ੍ਞਾਰਭਾਿਃ  
ਸ਼੍ਰਿਤ੍ਸ ਤ੍ਕ੍ਤਮਤ੍ਪ ਕ੍ਤਾਰ੍ਯਂ ਮਂਰਰ ਯਾਮਾਸ ਮਕਂ੍ਸ਼ੁ੍ || ੧੪.੪੧ ||  
 
ਪਰਣਤ੍ਰਪਰ੍ਮਕ੍ੜੁਰਯਾਃ ਸਨ੍ਮਰੇਰ੍ਯੇ ਜਨੌਘਾਃ  
ਤ੍ਿਬਭੁਰ੍ਨਤ੍ਰਦੂਰੇ੍ ਸਂਹਰਾਸ੍ਾਨਰੀਰਯ |  
ਅਹਮਹਤ੍ਮਕ੍ਤਯਾऽऽਸ਼ੁ੍ ਪਰਾਪਯ ਪਾਰਸ਼੍ਵਂ ਪਰਣੇਮੁਃ  
ਬਹਿ ਇਹ ਗ੍ੜੁਹਸਥਾਃ ਪੂਰ੍ਵਸੇਿਾਂ ਤ੍ਿਧ੍ਾਰੁਮ || ੧੪.੪੨ ||  
 
ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਜਨਪਦਸਥਾਃ ਪਰਾਕ੍ਤ ਸ਼੍ੁਰੇਭਯੋ ਗੁ੍ਣੇਭਯਃ  
ਸ਼੍ਰਗੁ੍ਣਗੁ੍ਣਮੇਨਂ ਤ੍ਿਸ੍ਤ੍ਮਰਾ ਿੀਕ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾਃ |  
ਮੁਕ੍ਤੁਤ੍ਲ਼ਰਕ੍ਤਰ੍ਪਦਮਾ ਆਸਯਰਾਤ੍ਮਰਯਿਾਪ੍ਾਃ  
ਪਰਚੁਰ੍ਰਰ੍ਹ੍ੜੁਦਾ ਸਂਭਾਿਯਾਂਚਤ੍ਕ੍ਰਰੇ੍ऽਨਯ ੇ|| ੧੪.੪੩ ||  
 
ਅਿਮਿਮਨੁਿਾਦੇਨਾਨੁਿਾਚਯੇਰ ਪਸ਼੍ਿਾਰ  
ਨਨੁ ਗੁ੍ਰ੍ਿ ਇਦਾਨੀਮੁਦਯਰਾ ਤ੍ਹ ਪਰਿਕ੍ਤਤਮ |  
ਨ ਮਨਨਮਧੁ੍ਨਾ ਦਰ ਾਗ੍ਾਿਰਜੇਰਯਾਹਵਯਰ ਰਾਨ  
ਸ਼੍ੁਰਪਤ੍ਰ੍ਚਯਸਕ੍ਤ੍ਾਨ ਸ਼੍ਰਾਿਕ੍ਤਾਨ ਸ਼੍ਰਾਿਕ੍ਤਾਗ੍ਰਯਃ || ੧੪.੪੪ ||  
 
ਅਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਤ੍ਧ੍ਸ਼੍ਣਮੇਨਂ ਿਯਾਖਯਯਾ ਸ਼ੋ੍ਭਮਾਨਂ  
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ਹਤ੍ਰ੍ਤ੍ਮਿ ਕ੍ਤਤ੍ਿਿਰ੍ਯਂ ਸਰਯਿਰਯਾਸ੍ਨੂਜਮ |  
ਸਰਰਮਤ੍ਨਤ੍ਮਸ਼੍ਂ ਸਂਦੜੁਸ਼੍ਯ ਸਾਨਂਦਤ੍ਚੁੱਰਾਃ  
ਸਮਯਮਤ੍ਪ ਗ੍ਰਂ ਸਂਤ੍ਿਦਰ ਰੇ ਨ ਸ੍ਮ ਿੋਕ੍ਤਾਃ || ੧੪.੪੫ ||  
 
ਉਦਯਤ੍ਮਰ ਇਿਾਸ੍ਂ ਯਂਸ਼੍ਿ ਭਾਨੁਰ੍ਬਭਾਸੇ  
ਸ੍ਫੁਟਮਕ੍ਤਿੁਸ਼੍ਰ੍ੂਪੋ ਦਰ੍ਸ਼੍ਨੀਯੋऽਨੁਰ੍ਾਗ੍ੀ |  
ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਚ ਹਤ੍ਰ੍ਪਦਮਾਪਤ੍ਸਂਪਦੋਰ੍ਾਤ੍ਸ਼੍ਰਰਾਨਾਂ  
ਨ ਤ੍ਹ ਭਿਤ੍ਰ ਤ੍ਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਃ ਸਵਪਰਕ੍ਤਾਸ਼ੋ੍ੋੰਨਰਾਨਾਮ || ੧੪.੪੬ ||  
 
ਮਰ੍ਰਕ੍ਤਮਤ੍ਣਿਰ੍ਣੇ ਭੂਰਧ੍ਾਰਰ ੀ ਪੁਰ੍ਂਧ੍ਰਯਾਃ  
ਿਸਤ੍ਰ ਜਿਤ੍ਧ੍ਿਾਸਸਯਰ੍ਧਿੀਨਃ ਕ੍ਸ਼੍ਣਾਰ੍ਧਮ |  
ਅਰ੍ੁਣਰਰ੍ਤ੍ਣਤ੍ਬਬਂੁੱਛਦਮਨਾ ਪਦਮਰ੍ਾਗ੍ਃ  
ਕ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਕ੍ਤਰ੍ਕ੍ਤਿਾਪੋੁੱਿਾਸਯਭੂਰ ਪਰੇਕ੍ਸ਼੍ਣੀਯਃ || ੧੪.੪੭ ||  
 
ਅਿਤ੍ਨਿਨਿਨਧ੍ੁਗ੍ਵਾਯੁਖਾਹਾੰਮਹਤ੍ਸੁ  
ਪਰਕ੍ੜੁਤ੍ਰਗੁ੍ਣਸਮੇਰਾਿਯਾਕ੍ੜੁਰਾਕ੍ਤਾਸ਼੍ ਏਕ੍ਤਮ |  
ਰਰਮਰਨੁਮਨਾਃ ਸੋऽਤ੍ਚਂਰਯਰ ਸਤ੍ਸਮਾਧ੍ੌ  
ਅਸੁਰ੍ਸੁਰ੍ਨਰੇ੍ਭਯਃ ਸਦੁਣਂ ਨਾਥਮਨਯਮ || ੧੪.੪੮ ||  
 
ਿਯਦਧ੍ਰ ਪਤ੍ਰ੍ਦੜੁਸ਼੍ਟਜਯੋਤ੍ਰਸ਼੍ਃ ਸਾਧੁ੍ ਸਾਂਧ੍ਯਂ  

12

www.yo
us

igm
a.c

om



ਤ੍ਨਯਮਮਿਤ੍ਨਦੇਿਾ ਜਯੋਤ੍ਰਸ਼ੋ੍ऽਪਯਾਿਿੋਕ੍ਤਾਰ |  
ਤ੍ਿਤ੍ਹਰਮਨੁਸਰ੍ਂਰੋ ਧ੍ਰ੍ਮਸ਼੍ਾਸ੍ਰਪਰਿੀਣਾਃ  
ਸਤ੍ਿਰਤ੍ਰ੍ ਸਤ੍ਿਰਾਰ੍ਂ ਤ੍ਚਂਰਯਂਰਤ੍ਸ੍ਰਿੋਕ੍ਤਯਾਃ || ੧੪.੪੯ ||  
 
ਤ੍ਿਤ੍ਿਦੁਰ੍ਤ੍ਰਰਰ੍ਾਂ ਯੇ ਦੇਿਰਾਃ ਸ਼ੋ੍ਿਸ਼ੋ੍ਕ੍ਤ੍ਾ  
ਹਰ੍ਹਤ੍ਰ੍ਹਯਪੂਰ੍ਵ ਾਂਰਯਾਃ ਕ੍ਤਿਾਭਦੇਰੋऽਸਯ |  
ਸੁਹਰੁਮਤ੍ਰਸ੍ੜੁਜਂਰੋऽਗ੍ਿਯਾਤ੍ਹਰਾਸ੍ੇऽਤ੍ਗ੍ਿਹਰੋਰ ਂ  
ਿਯਧੁ੍ਰ੍ੁਤ੍ਚਰਮਪੂਰ੍ਵ  ਂਯੇਨ ਗ੍ਾਯਰਰ ਿੋਕ੍ਤਃ || ੧੪.੫੦ ||  
 
ਤ੍ਿਧੁ੍ਰ੍ਯਮਕ੍ਤਲ਼ਂਕ੍ਤਃ ਸਯਾਦ ਯਤ੍ਦ ਸਯਾਦਿਸ਼੍ਯਂ  
ਨਨੁ ਤ੍ਨਜਸਹਜਾਯਾਃ ਸੁਂਦਰ੍ਾਸਯੇਂਦੁਕ੍ਤਲ੍ਪਃ |  
ਇਤ੍ਰ ਸੁਰ੍ਿਿਨਾਤ੍ਭਰ੍ਲਾਤ੍ਲ਼ਰਃ ਖੇਚਰ੍ੀਤ੍ਭਃ  
ਸਮਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਮਧੁ੍ਤ੍ਰ੍ਮਣਾ ਪੂਰ੍ਣਿਂਦਰਸ੍ਦੋਦੈਰ || ੧੪.੫੧ ||  
 
ਇਨਤ੍ਿਰ੍ਹਮਸਹਯਂ ਪਰਾਪਯ ਪਦਮੈਃ ਸਚਕ੍ਰੈਃ  
ਤ੍ਚਰ੍ਤ੍ਮਹ ਪਤ੍ਰ੍ਰਪ੍ ਂਪੂਰ੍ਵਰਪੈ੍ਃ ਸੁਰੁਸ਼੍ਟਮ |  
ਮ੍ੜੁਦੁਕ੍ਤੁਮੁਦਚਕੋ੍ਤਰੈ੍ਃ ਪਾਦਸਂਗੇ੍ਨ ਰ੍ਾਜ੍ਞਃ  
ਕ੍ਤਮਤ੍ਪ ਸਕ੍ਤਿਹ੍ੜੁਦਯਂ ਕ੍ਤਲ੍ਪਯੇੋੰਨੈਿ ਦੈਿਮ || ੧੪.੫੨ ||  
 
ਦਤ੍ਿਰੇਂਦਰਨੀਿਮਤ੍ਣਨੀਿਤ੍ਿਭਰ ਮਂ  
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ਨਿਕ੍ਤੁਂਦਕ੍ਤੁਦਮਲ਼ਤ੍ਸਰਤ੍ਦਵਜਾਿਤ੍ਿ |  
ਸ੍ਤ੍ਮਰਯਾ ਨਗੋ੍ੁੱਰਮਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ੁੱਸੁਜਾਰਯਾ  
ਿਨਮਾਿਯਾ ਸੁਰ੍ਤ੍ਭਰਾਸ਼੍ਯਾऽਤ੍ਨਵਰਮ || ੧੪.੫੩ ||  
 
ਮ੍ੜੁਦੁਗ੍ਾਤ੍ਮਤ੍ਿਮਾਨਸਂਪਦੋ  
ਰ੍ਮਯਰ ਸੁਸ੍ਤ੍ਮਰਗੋ੍ਪਸੁਂਦਰ੍ੀਃ |  
ਪਤ੍ਰ੍ਰਾਪਤ੍ਿਹੀਨਮੁੁੱਜਵਿਂ  
ਸੁਰਰਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰਰ੍ਾਂਬਰ੍ਂ ਿਰ੍ਮ || ੧੪.੫੪ ||  
 
ਗੋ੍ਤ੍ਭਸ੍ਮਾਂਸਯਪਨਯਨ ਗ੍ਤ੍ਰਦਂ ਪਰਜਾਨਾਂ  
ਅਰ੍ਥਾਂਰਰ੍ਂ ਸ ਭਗ੍ਿਾਨ ਪਰਕ੍ਤਟੀਚਕ੍ਤਾਰ੍ |  
ਆਨਂਦਤ੍ਚਦੁਣਗ੍ਣਂ ਪਤ੍ਰ੍ਪੂਰ੍ਣਸਂਤ੍ਿਰ  
ਚਂਦਰਸਤ ਸ਼੍ਬਦਗੁ੍ਣਤ੍ਮਰਯਯਮੇਿ ਭਦੇਃ || ੧੪.੫੫ ||  
 
|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਕ੍ਤੁਿਤ੍ਰਿਕ੍ਤ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ 
ਸ਼੍ਰੀਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ  
ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਕ੍ਤਰੇ ਚਰੁਰ੍ਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ || 
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