|| ਸ਼੍ਰੀ ||

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||

ਪਤ੍ਰ੍ਵ੍ੜੁ ਢਘਨਸਂਘੇ ਰ੍ਾਜਤ੍ਸਂਹਰ੍
ੋ ਜਸ਼੍ਕ੍ਤ੍ਯਾ
ਸ੍ਫੁਟਮੁ ਦਯਤ੍ਰ ਰੇ ਜਸਵਯੁੁੱਜਿ
ਵ ੇ ਮਧ੍ਵਭਾਨੌ

a.
c

ਰਯਜਤ੍ਰ ਮਤ੍ਿਨਭਾਿਂ ਨੀਰ੍ਸਰਵ ਾਾੰਤ੍ਨਕ੍ਤਾਮਮ |

om

੧੪. ਚਰੁ ਰ੍ਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ
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gm

ਸੁਜਨਜਿਜਕ੍ਤਾਂਰਯੈ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਮਾਸੀਨ੍ਮਨੋਜ੍ਞਮ || ੧੪.੧ ||
ਕ੍ੜੁ ਰਮਪਕ੍ੜੁ ਰਮਾਰ੍ਯੈਃ ਕ੍ਸ਼੍ਮਯਰਾਂ ਕ੍ਸ਼੍ਾਂਤ੍ਰਭੂਸ਼੍ੈਃ

.y

ਇਤ੍ਰ ਮ੍ੜੁ ਦੁ ਿਦਰਾਂ ਚ ਪਰਾਰ੍ਥਨਾਤ੍ਭਃ ਪਰਭੂਣਾਮ |

w

ਅਪਹ੍ੜੁ ਰਮਪਰ੍ੇਸ਼੍ਾਂ ਮਂਰਰਰੋ ਗ੍ਰਂਥਜਾਰਂ

w

w

ਦਸ਼੍ਹ੍ੜੁ ਦਯਤ੍ਨਯੋ ਗ੍ਾਦਗ੍ਰਹੀੁੱਛਂਕ੍ਤਰ੍ਾਰ੍ਯਃ || ੧੪.੨ ||
ਪਤ੍ਰ੍ਵ੍ੜੁ ਰਮਿਨਮਰੈਰ੍ਗਰਾਮਣੀਗ੍ਰਾਮਯਪੂ ਰ੍ਵੈਃ

ਅਿਨਰਮੁ ਰ੍ ੁਚੇਰਃਪਾਦਪਾਰਸ਼੍ੇਵ ਨ੍ੜੁ ਤ੍ਸਂਹਮ |
ਸਹਜਤ੍ਿਜਯਰੋ ऽਯੁ ਤ੍ਗ੍ਵਕ੍ਰਮਾਰ੍ਯਃ ਪਰਸਾੰਨਃ

ਕ੍ਤਤ੍ਿਕ੍ਤੁਿਤ੍ਰਿਕ੍ਤੋऽਸਾਿਾਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਾऽਰੋ ਸ਼੍ਯੁੱਰਮ || ੧੪.੩ ||

1

ਉਪਚਰ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਨਰਾਂਰਂ ਹਂਰ ਪੌਰ੍ਂਦਰ੍ੀ ਧ੍ੂਃ

ਦਯੁਸਦਤ੍ਸ ਭਜਰੋ ਯਂ ਦੁਰ੍ਲਭਾ ਦਭਰ ਭਾਗ੍ਯੈਃ |
ਤ੍ਦਸ਼੍ਰੁ ਸ ਪਰ੍ਮਾਗ੍ਰਯਾਨਂਦਰੀਰ੍ਥਾਂਤ੍ਘਰਰ੍ੇਣੁ ਃ

ਧ੍ਰ੍ਤ੍ਣਧ੍ਰ੍ ਸੁਖਂ ਰੇ ਸਂਰਰਂ ਸਵਾਂਰਰ੍ੇਤ੍ਰ || ੧੪.੪ ||

ਮਧ੍ੁ ਮਧ੍ੁਕ੍ਤਰ੍ਰ੍ਾਜੋ ਤ੍ਨਸ਼੍ਪਰਨ ਪੌਸ਼੍ਪਮਾਪਤਂ

a.
c

ਗ੍ੁਣਰ੍ਸਮਤ੍ਰਗ੍ੂਢਂ ਜ੍ਞਾਰਿਾਤ੍ਨਰਯਤ੍ਚਰਰ ਮ |

om

ਅਨਤ੍ਰਪਤ੍ਰ੍ਤ੍ਚਰਸਯਾਪਯਸਯ ਸੋऽਯਂ ਕ੍ਤਿੀਂਦਰ ੋ

gm

ਨਨੁ ਪਤ੍ਰ੍ਚਯਹੀਨਃ ਕ੍ਤਾਨਨੇऽਤ੍ਪ ਪਰਭੁਃ ਸਯਾਰ || ੧੪.੫ ||
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si

ਅਤ੍ਖਿਖਿਕ੍ਤੁਿਾਨਾਂ ਿਰ੍ਧਯਨ ਦਵ ੇਸ਼੍ਦੋਸ਼੍ਂ

ਤ੍ਿਦਧ੍ਦਤ੍ਪ ਨਰ੍ਾਣਾਂ ਕ੍ਤੌਰੁ ਕ੍ਤਂ ਮਧ੍ਯਮਾਨਾਮ |

.y

ਸਵਗ੍ਤ੍ਰਸਮੁ ਤ੍ਚਰਾਨਾਂ ਭੂਤ੍ਰਦਾਯੀ ਸ਼੍ੁ ਭਾਨਾਂ

w

w

w

ਬਹਲ਼ਹ੍ੜੁ ਤ੍ਦਹ ਤ੍ਨਨਯੇ ਸ਼੍ਰ੍ਵ ਰ੍ੀਃ ਕ੍ਤਾਤ੍ਸ਼੍ਿਦੇਿਮ || ੧੪.੬ ||

ਉਦਯਤ੍ਰ ਤ੍ਿਨਰਾਯਾ ਨਂਦਨੇ ਸ਼੍ਲਾਘਯਕ੍ਤਾਿੇ

ਸ ਕ੍ੜੁ ਰਸਕ੍ਤਿਕ੍ੜੁ ਰਯਃ ਕ੍ੜੁ ਰਯਿੇਤ੍ਦਪਰਿੇਕ੍ਤਃ |

ਅਰ੍ੁਣਯਿਤ੍ਨਕ੍ਤਾਂਰਰ ਬਰਹ੍ਮ ਨਾਰ੍ਾਯਣਾਖਯਂ

ਗ੍ੁਰ੍ੁਗ੍ੁਣਮਤ੍ਭਦਧ੍ਯੌ ਯੋ ਗ੍ਯਯੋ ਗ੍ਾਸਨਸਥਃ || ੧੪.੭ ||
ਅਤ੍ਰਧ੍ਿਤ੍ਲ਼ਰਦਂਰਾ ਦਂਰਕ੍ਤਾਸ਼੍੍ੈਃ ਪਰਸ਼੍ਸ੍ੈਃ
2

ਅਤ੍ਪ ਯੁ ਗ੍ਪਦਨੇਕ੍ਤੇ ਸਸੁਰ੍ਰਰ ਿਰ ਰੀਂਦਰ ਾਃ |
ਗ੍ੁਰ੍ੁਤ੍ਭਰ੍ਤ੍ਭਤ੍ਹਰੇ ਸ਼੍ਵਾਚਾਰ੍ਭੇਦੇਸ਼੍ੁ ਤ੍ਨਸ਼੍੍ਾਂ

ਸ੍ਫੁਟਮਿਗ੍ਮਯਂਰਃ ਸੌਸ਼੍੍ਿਾਰ ਕ੍ਤਰ੍ਮਣਾਂ ਚ || ੧੪.੮ ||

ਚਰ੍ਮਸਮਯਸੁਪ੍ਾਃ ਪੂ ਰ੍ਵਮੁ ੁੱਥਾਯ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਃ

ਗ੍ੁਰ੍ੁਜਨਪਤ੍ਰ੍ਚਰ੍ਯਾਂ ਚਤ੍ਕ੍ਰਰ੍ੇ ਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ਾਂ ਚ |

ਸਬਹੁਮਤ੍ਰ ਰਦਾਦਯਪਯਾऽਰ੍ਧਰ੍ਾਰਰ ਾਰ ਪਰਸਾੰਨਾਃ

ਸ਼੍ਰਿਣਮਨਨਹੇਰੋਃ ਪਰਾਕ੍ਤ ਤ੍ਚਰ੍ਾਯਾਸ੍ਤ੍ਨਦਰ ਃ

a.
c

om

ਸੁਗ੍ਤ੍ਰਰ੍ਪਰ੍ਥੈਸ਼੍ਾਂ ਸਯਾਰ ਕ੍ਤਥਂਕ੍ਤਾਰ੍ਤ੍ਮਸ਼੍ਟਾ || ੧੪.੯ ||

gm

ਸਪਤ੍ਦ ਤ੍ਿਿਸ਼੍ਯਂਰਯਾ ਤ੍ਨਦਰ ਯਾ ਗ੍ਰਸ੍ਚੇਰਾਃ |

ou
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ਸਵਯਮਤ੍ਪ ਨਯਤ੍ਰ ਦਰ ਾਗ੍ਂਗ੍ਿਸ੍ਰਾਤ੍ਦ ਪੂ ਜਯੇ

.y

ਝਤ੍ਟਤ੍ਰ ਤ੍ਿਗ੍ਰਤ੍ਨਦਰ ਃ ਕ੍ਤੋऽਤ੍ਪ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯੋऽਨਵ ਸ਼੍ੇਰ || ੧੪.੧੦ ||

w

w

ਤ੍ਿਤ੍ਹਰਮਤ੍ਿਤ੍ਹਰਂ ਪਰਾਗ੍ੇਿ ਕ੍ਤਸ੍ਮਾਦ ਤ੍ਿਤ੍ਨਦਰ ੈਃ

w

ਇਤ੍ਰ ਗ੍ੁਰ੍ੁਪਤ੍ਰ੍ਿਾਦਾਸ਼੍ਂਕ੍ਤਯਾ ਨਮਰਗ੍ਾਰਰ ਾਃ |
ਤ੍ਚਰ੍ਮਨਿਰਰ੍ਂਰਃ ਸ਼੍ਰਾਿਕ੍ਤਾ ਮੁ ਕ੍ਤ੍ਮਾਰ੍ਗਾਃ

ਗ੍ੁਰ੍ੁਸ਼੍ੁ ਜਿਸਕ੍ਤਾਸ਼੍ਸਥੇਸ਼੍ੁ ਰੂ ਸ਼੍ਣੀਮਤ੍ਰਸ਼੍੍ਨ || ੧੪.੧੧ ||
ਤ੍ਿਪੁ ਿਹ੍ੜੁ ਦਯਪਾਰਸ਼੍ੇਵ ਦੀਪਦੀਤ੍ਪ੍ਪਰਦੀਪ੍ੇ

ਦਰ੍ਿਰ੍ਪਤ੍ਰ੍ਪੂ ਰ੍ਣੈਰ੍ਵਾਰ੍ਤ੍ਭਰ੍ਰ੍ਘਯਾਤ੍ਦ ਦਰਵ ਾ |
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ਯਤ੍ਰਰ੍ਤ੍ਰਯਰਚੇਰਾਸ਼੍ਿਤ੍ਕ੍ਰਣੋ ऽਰ੍ਿਾਤ੍ਨਕ੍ਤਾਯਾਰ

ਕ੍ਤੁਸੁਮਸਤ੍ਮਤ੍ਰਮਗ੍ਰਯਾਮਾਦਰ੍ਾਦੁੁੱਜਹਾਰ੍ || ੧੪.੧੨ ||
ਅਮ੍ੜੁ ਰਮਤ੍ਪ ਤ੍ਨਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾऽਸਰਾਤ੍ਿ ਤ੍ਨਰ੍ਮਾਿਯਸੂਨੇ
ਘ੍ੜੁ ਰਤ੍ਮਦਤ੍ਮਤ੍ਰ ਸਦਯੋ ਭਰ ਾਂਤ੍ਰਮਂਰੋऽਤ੍ਪ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਃ |
ਸ਼੍ਰਦਧ੍ੁਰ੍ਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਿਾਕ੍ਤਯੈਤ੍ਰ੍ਵ ਭਰਮਾਸ੍ੁੱਚ ਪਸ਼੍ਿਾਦ

a.
c

om

ਅਨੁਤ੍ਦਨਮਮ੍ੜੁ ਰਾਾੰਨੈਸ੍ਸਯ ਸੇਿਯਸਯ ਸ਼੍ਕ੍ਤ੍ਯਾ || ੧੪.੧੩ ||

gm

ਅਗ੍ਮਦੁਤ੍ਚਰਮਂਰਰੈਸੂਦਯਾਨਾਂ ਰਰ ਯਾਣਾਂ

ਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਤ੍ਭਰ੍ਨੁਮਰਾਤ੍ਮਾ ਰਰਰ ਪਂਚਾਂਗ੍ਤ੍ਿਦਤ੍ਭਃ |

ou
si

ਉਦਯਮਤ੍ਹਮਰ੍ੋਤ੍ਚਸ਼੍ਿਕ੍ਰਿਰ੍੍ੀ ਤ੍ਰਰ ਸ਼੍ਤ੍ਕ੍ਤ੍ਃ

w

.y

ਦਧ੍ਦਤ੍ਰਬ੍ੜੁ ਹਦਂਰਃ ਸ਼੍ਿੁਣਂ ਸਵਾਤ੍ਮਰੇ ਜਃ || ੧੪.੧੪ ||

w

ਤ੍ਰਤ੍ਮਰ੍ਤ੍ਨਕ੍ਤਰ੍ਕ੍ਤੁਂਤ੍ਭਿਰ ਾਰਮਰਯਂਰਰੀਿਰ ਂ

w

ਤ੍ਸਥਰ੍ਰਰ੍ਮਤ੍ਖਿਾਨਾਂ ਪਰਾਤ੍ਣਨਾਂ ਰ੍ੁੁੱਧ੍ਮਾਰ੍ਗਮ |
ਭੁਿਨਭਿਨਪੂ ਰ੍ਣਂ ਭਾਨੁਮਾਨਂਜਨਾਭਂ

ਹਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਿ ਨਖਰ੍ੈਃ ਪਰਾਗ੍ ਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਮਜਾਿੈ ਤ੍ਰ੍ਿਰ੍ਾਸ || ੧੪.੧੫ ||
ਮਧ੍ੁਰ੍ਪਰਗ੍ਰ੍ਾਿਾਃ ਸ਼੍ਾਂਰਨੈਸ਼੍ਾਂਬੁਬਾਸ਼੍ਪਾਃ

ਸਪਤ੍ਦ ਤ੍ਿਪੁ ਿਰ੍ਾਗ੍ਃ ਸਵਾਤ੍ਭਸਾਰ੍ਾਰ ਪਰਸਨ
ਾੰ ਾਃ |

4

ਅਰ੍ੁਣਰਰ੍ਤ੍ਣਰ੍ਰਯੁੱਛਾਂਬਰ੍ਾ ਤ੍ਦਕ੍ਪੁ ਰ੍ਂਧ੍ਰੀਃ

ਸ੍ਤ੍ਮਰਸਰ੍ਤ੍ਸਜਿਕ੍ਤ੍ਰਾਃ ਸਵੈਃ ਕ੍ਤਰ੍ੈਰ੍ਾਤ੍ਿਤ੍ਿਂਗ੍ੇ || ੧੪.੧੬ ||
ਪਰਣਤ੍ਰਰ੍ਭਸਧ੍ੂਲ਼ੀਬੁੱਧ੍ਸ਼੍ੋਭਾਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾ

ਦਧ੍ੁਰ੍ੁਪਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਮੁੱਰਾਂ ਸਾਧ੍ੁਜਾਿਾਂਰਰ੍ਾਪ੍ਾਃ |
ਸਮਯਮੁ ਪਨਰਂ ਸਂਿਦ
ੇ ਯਂਰੋ ਿਯਸਯਾ

a.
c

om

ਇਿ ਦਸ਼੍ਸ਼੍ਰਕ੍ਤੇ ਰੋਃ ਕ੍ਤੇਰਿਃ ਸ਼੍ਰਾਿਕ੍ਤਾਣਾਮ || ੧੪.੧੭ ||
ਤ੍ਨਤ੍ਹਰਮੁ ਤ੍ਚਰਮੁ ੁੱਚਂ ਯੋ ਗ੍ਪੀਠਂ ਪਰਿਕ੍ਤਤਃ

gm

ਪਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਦ ਪਤ੍ਰ੍ਰੋ ऽਮੀ ਸਰਵ ਰ੍ਾਃ ਸੁੱਰਵਭਾਜਃ ||
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ਦੁਰਮਿਤ੍ਸਰਕ੍ੜੁ ਰਯੈਰ੍ਧਨਯਸਂਨਯਾਤ੍ਸਿਰ੍ਗੈਃ

.y

ਸ਼੍ਰਿਣਪਰ੍ਮਕ੍ੜੁ ਰਯਾਯੋ ਪਰਸਥਃ ਸਮੇਰਾਃ || ੧੪.੧੮ ||

w

w

ਬਭੁਰ੍ਮਿਗ੍ੁਣਾਨਾਂ ਸ਼੍ੋਭਨਾੁੱਛਾਦਨਾਨਾਂ

w

ਮੁ ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਪੁ ਤ੍ਨਿਯਾਨਾਂ ਹਂਰ ਿੈਦਾਂਤ੍ਰਕ੍ਤੀਨਾਮ |

ਸਪਤ੍ਦ ਸੁਤ੍ਿਵ੍ੜੁ ਰਾਨਾਮਂਰਰ੍ਰ੍ਥਾ ਤ੍ਧ੍ਯਾਂ ਿਾ

ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਕ੍ਤਿਤ੍ਲ਼ਕ੍ਤਾਨਾਂ ਸਂਚਯਾਃ ਪਤ੍ਰਰ ਕ੍ਤਾਣਾਮ || ੧੪.੧੯ ||

ਅਨਤ੍ਰਤ੍ਿਰ੍ਲ਼ਭਾਿਾ ਅਪਯਨਨਯੋਨਯਸਂਗ੍ਾਃ
ੜੁ ਜੁ ਰਰ੍ਰਰਨਾਨਾਪਂਤ੍ਕ੍ਤ੍ਸਾਮਯਾਪ੍ਸ਼੍ੋਭਾਃ |
ਤ੍ਦਵ ਰ੍ਦਰੁ ਰ੍ਗ੍ਦੇਸ਼੍ਯਾ ਦੂਰ੍ਰੋ ਿਤ੍ਰ੍ਜਰਾਂਰਾਃ

5

ਕ੍ਤੁਸ਼੍ਿਤ੍ਿਤ੍ਖਰਰ੍ੂਪਾ ਰ੍ੇਤ੍ਜਰ੍ੇ ਰੇ ਸ਼੍ੁ ਿਰ੍ਣਾਃ || ੧੪.੨੦ ||
ਸਪਤ੍ਦ ਦਦੜੁ ਸ਼੍ੁ ਰ੍ੇਕ੍ਤੇ ਿਾਚਨੀਯਾਤ੍ਦਭਾਗ੍ਂ

ਪਤ੍ਰ੍ਚਯਪਟੁਰਾਭਯਾਂ ਰਾਿਦੇਕ੍ਤੇ ਤ੍ਚਰ੍ੇਣ |

ਹਤ੍ਰ੍ਗ੍ੁਰ੍ੁਨਮਨਂ ਦਰ ਾਗ੍ ਯਰਿਰੋऽਮੀ ਤ੍ਿਧ੍ਾਯ

a.
c

ਯਰਿਚਤ੍ਸ ਜਨੇऽਸ੍ਤ੍ਮਾੰਨਾਨਰੇ ਸਾੰਤ੍ਨਰ੍ਸਯਨ

om

ਪਰਯਯੁ ਰ੍ਪਰ੍ਸਾਮਯਂ ਤ੍ਸੁੱਧ੍ਯੇ ਸਯਾੁੱਤ੍ਧ੍ ਯਰਿਃ || ੧੪.੨੧ ||

gm

ਤ੍ਸਚਯਯਿਤ੍ਨਕ੍ਤਾਂ ਰਾਂ ਸਾਂਧ੍ਯਜੀਮੂ ਰਰ੍ਕ੍ਤ੍ਾਮ |
ਰ੍ਤ੍ਿਤ੍ਰ੍ਿ ਰ੍ਤ੍ਿਪੂ ਜਯਾਂਤ੍ਘਰਃ ਸਮਾਜਾਂਰਤ੍ਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ੇ

ou
si

ਿਯਿਸਦਤ੍ਰ ਸ਼੍ਯਾਿੁਃ ਸਨ ਸਹਸਰਪਰਕ੍ਤਾਸ਼੍ਃ || ੧੪.੨੨ ||
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ਤ੍ਰਰ ਭੁਿਨਿਰ੍ਰੇ ਜੋਿਯਕ੍ਤ੍ਿੇਦਾਰ੍ਥਸ਼੍ੁ ਕ੍ਤਲ

w

w

ਤ੍ਰਰ ਰਯਰ੍ਸਰਯਾ ਯੇ ਿਤ੍ਰ੍ਣਰਾ ਿਰ੍ਣਿਰ੍ਯਾਃ |

w

ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਮਤ੍ਰਰ੍ਥ ਰੇ ਸ਼੍ਾਮੈਕ੍ਤਯਮਾਪਾਦਯ ਸਮਯਕ੍ਤ

ਪਰਿਚਨਪਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ੁ ੁੱਧ੍ਯੈ ਸ੍ਮ ਪਰਣੌਤ੍ਰ ਪਰਿੀਣਃ || ੧੪.੨੩ ||
ਸਵਰ੍ਮਚਰ੍ਮਕ੍ਤਾਿੇ ਮਂਦਰਮੇਿਾਰਯਜਦਤ੍ਭਃ

ਸ੍ਫੁਟਮੁ ਪਤ੍ਨਸ਼੍ਦਂਰੇ ਿਾਚਕ੍ਤੈਰ੍ਵਾਚਯਮਾਨੇ |
ਪਰਿਚਨਮਤ੍ਰਤ੍ਚਰਰ ਂ ਪਰਾਣਭਾਜਾਂ ਸ਼੍ੁਰੀਨਾਂ

ਅਮ੍ੜੁ ਰਮਮ੍ੜੁ ਰਭਾਿਸਯੈਸ਼੍ ਹੇਰੁ ਂ ਚਕ੍ਤਾਰ੍ || ੧੪.੨੪ ||
6

ਧ੍ਨਤ੍ਮਿ ਸਧ੍ਨਾਯੇਭਯੋऽਰ੍ਕ ਸੂਨੁਃ ਪਰਸਾੰਨਃ

ਸ਼੍ਰ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਮਿ ਪਾਰ੍ਥਃ ਸਂਯੁ ਗ੍ਾਤ੍ਰ੍ਥਭਯ ਉਗ੍ਰਃ |
ਅਰ੍ਤ੍ਰਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਹਰਃ ਸੋऽਨਾਰ੍ਰਂ ਨਾऽਤ੍ਦਸ਼੍ਾੰਨੋ

ਅਥ ਦਸ਼੍ਸ਼੍ਰਸ਼੍ੋਤ੍ਚਸ਼੍ਯਾਪਰਯਾਤ੍ਰ ਪਰਰੀਚਯਾਂ

a.
c

ਪਰਿਚਨਮਿਸਾਯ ਸਿਾਰੁ ਮਾਯਾਰ ਰਟਾਕ੍ਤਮ |

om

ਪਰਤ੍ਰਿਚਨਮਦੀਨਂ ਚੋਦਕ੍ਤੇਭਯੋऽਤ੍ਖਿੇ ਭਯਃ || ੧੪.੨੫ ||

gm

ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਮਤ੍ਰਤ੍ਰ੍ਹ ਰਾਿੁੱਛਰੇਸ਼੍੍ਸਂਸਰ੍ਗਿੋਿੈਃ

ou
si

ਸਮਗ੍ਤ੍ਮ ਸਪਤ੍ਦ ਸਵਤ੍ਰ੍ਿਮਿਗ੍ਾਦਯੈਸ਼੍ਿ ਰੀਰ੍ਥੈਃ || ੧੪.੨੬ ||

.y

ਘਨਰ੍ਸਤ੍ਨਕ੍ਤਰ੍ੋऽਸਾਿਂਰਰ੍ਰਯਂਰਸ਼੍ੁ ੁੱਧ੍ੋ

w

ਮੁ ਤ੍ਨਗ੍ਣ ਇਿ ਭੂਯਃ ਸਿੇਹਿਾਨ ਪਰਾਗ੍ ਦਧ੍ਾਨਃ |

w

ਪਰਤ੍ਰਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਮਤ੍ਖਿਜ੍ਞਸਯਾऽਪਰ੍ੋਕ੍ਸ਼੍ਯੇਣ ਰਾਿਰ

w

ਸ੍ਫੁਟਮਿਭਰ ਰ੍ੂਪਂ ਮੁੱਜਨੇ ਸੁੱਜਨੇਸ਼੍ਟਮ || ੧੪.੨੭ ||
ਅਪਤ੍ਰ੍ਤ੍ਮਰਮਨੀਸ਼੍ਸਯੋੁੱਿਸੁੱਛਂਖਬਾਹੋਃ

ਰ੍ਥਚਰ੍ਤ੍ਣਤ੍ਸ਼੍ਿਾਨਾਂ ਰਨਵ ਰੋऽਰਰ ਾਤ੍ਭਸ਼੍ੇਕ੍ਤਮ |
ਪਰਤ੍ਰਰਨਿ ਉਦਾਰ੍ਾਸ੍ਾਸਵਿਂ ਸਾੰਤ੍ਨਧ੍ਾਰੁ ਃ

ਰਨਿ ਇਿ ਤ੍ਿਰ੍ੇਜੁ ਃ ਪਾਂਚਜਨਯਤ੍ਪਰਯਸਯ || ੧੪.੨੮ ||
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ਅਤ੍ਭਦਧ੍ਤ੍ਰ ਮੁ ਨੀਂਦਰ ਾ ਦਵ ਾਦਸ਼੍ਾਬਦੋਪਿਾਸ

ਪਰਤ੍ਰਮਫਿਮਿਂਯਤ੍ਸੇਿਨਂ ਭਤ੍ਕ੍ਤ੍ਯੁ ਕ੍ਤ੍ਮ |

ਅਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਮਮਰ੍ਨਦਯਾਦਯਾਪਲਿਾੁੱਧ੍ਨਯਮਾਨਯਾਦ

ਅਤ੍ਪਬਦਿਿਬੋਧ੍ੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁਪਾਦੋਦਕ੍ਤਂ ਰਰ || ੧੪.੨੯ ||

om

ਰਰ੍ਤ੍ਣਤ੍ਭਤ੍ਰ੍ਿ ਗ੍ੌਰ੍ੈਰ੍ ੂਰ੍ਧਵਪੁ ਂਿਰੈਤ੍ਰ੍ਦਵਸ਼੍ਡਤ੍ਭਃ

a.
c

ਸਦਰ੍ਪਰ੍ਮਚਕ੍ਰੋਦੀਰ੍ਣਰੇਜਾ ਹਰ੍ੀਸ਼੍ਟਃ |

ਮੁ ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਪੁ ਤ੍ਿਮੁ ਖਾਨਾਂ ਦੁੁੱਸਹੋ ਦੇਹਭਾਜਾਂ
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ਿਯਸਮਯ ਇਿਾਨਯੋ ਮਾਨਯਧ੍ੀਰ੍ਾਬਭਾਸੇ || ੧੪.੩੦ ||
ਸਮਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਤ੍ਧ੍ਸ਼੍ਣਸਯ ਪਰੇਕ੍ਸ਼੍ਮਾਣੋ ਜਨੌ ਘਃ

.y

ਪਰਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਮਧ੍ੁਰ੍ਮਾਸਯਿਯਾਜਪੂ ਰ੍ਣੇਂਦੁਤ੍ਬਂਬਮ |

w

w

ਅਮੁ ਚਦਪਸਰ੍ੇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰਾਿਕ੍ਤੋਕ੍ਤ੍ੇਃ ਪੁ ਰ੍ਾऽਸ੍ਤ੍ਮਨ

w

ਪਰਚਿਤ੍ਰ ਪਦਿੀਂ ਰਾਂ ਪਰਾਂਜਤ੍ਿਸੂਰ੍ਣਮਾਰ੍ਾਰ || ੧੪.੩੧ ||
ਗ੍ੁਰ੍ੁਚਰ੍ਣਸਰ੍ੋਜਦਵ ਂਦਵਤ੍ਨਰ੍ਣੇਜਨਾਂਭੋ

ਦਧ੍ਤ੍ਰ ਜਨਤ੍ਨਕ੍ਤਾਯੇ ਸਰ੍ਵ ਮੁ ਰ੍ਵੀਗ੍ਰਂ ਚ |

ਅਿਤ੍ਨਰ੍ਨਤ੍ਭਨਂਤ੍ਦਨਯਪਯਦਸ਼੍ਿਕ੍ਸ਼੍ਮੇऽਸੌ

ਕ੍ਤਥਮਤ੍ਪ ਕ੍ਤਥਮੇਿ ਸਯਾਰ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਖਯਾऽਨਯਥਾऽਸਯਾਃ || ੧੪.੩੨ ||
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ਅਤ੍ਿਤ੍ਦਰਰ੍ਸਭੇਦਂ ਸ਼੍ੀਰਲ਼ਂ ਿਘਵਗ੍ਂਧ੍ਂ

ਤ੍ਿਮਿਮਮਿਪਾਤ੍ਣਃ ਪਾਤ੍ਣਜੈਰ੍ਪਰਤ੍ਿਸ਼੍ਟਮ |
ਿਦਨਪਿਨਭੀਰਯਾ ਪਾਰਸ਼੍ਵਰੋ ਤ੍ਬਭਰ ਦਗ੍ਰਯਂ

ਤ੍ਿਹਤ੍ਸਰਤ੍ਬਸਭਂਗ੍ਸ਼੍ਰੀਪਰਕ੍ਤਰ੍ਸ਼੍ਂ ਤ੍ਸਤ੍ਰਮਿਾ

a.
c

ਜਿਜਮਮ੍ੜੁ ਰਪੂ ਰ੍ੈਃ ਪੂ ਰ੍ਯਾਮਾਸ ਰ੍ਮਯਮ |

om

ਕ੍ਤਮਥ ਕ੍ਤਰ੍ਕ੍ਤਪੂ ਰ੍ਣਂ ਸਂਯਮੀਹਾਤ੍ਨਨਾਯ || ੧੪.੩੩ ||

ਸਮਯਗ੍ੁਣਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾਿੋ ਚਕ੍ਤੈਰ੍ਲਾਲ਼ਨੀਯਃ
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ਸਸੁਰ੍ਤ੍ਭਸੁਮਨੋਤ੍ਭਃ ਸ ਸ੍ਫੁਟਂ ਗ੍ੌਰ੍ਪਕ੍ਸ਼੍ ਅਃ || ੧੪.੩੪ ||
ਤ੍ਿਮਿਮਿਯਜਾਂਭੋਤ੍ਬਂਦੁਤ੍ਭਸ਼੍ਿਤ੍ਰ੍ਿਰਾਰ੍ਿੋ

.y

ਨਿਿਤ੍ਿਰਰੁ ਲ਼ਸਯਾ ਪੁ ਸ਼੍ਪਰ੍ਾਜਯਾऽऽਤ੍ਰ੍ਿਚਰ ਸਃ

w

w

ਸਥਿਜਜਿਜਿੁੱਿੀਵ੍ੜੁ ਕ੍ਸ਼੍ਿੀਰ੍ੁਤ੍ਸਮਸ੍

w

ਪਰਸਿਤ੍ਿਜਯਿਕ੍ਸ਼੍ਮਯਾ ਮੂ ਰ੍੍ਯੇਿੇਂਤ੍ਦਰ੍ੇਸ਼੍ਮ || ੧੪.੩੫ ||
ਸ ਦਦਦਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਬੋਧ੍ਃ ਸ਼੍ੋਿਸ਼੍ਾਰਰ ੋ ਪਚਾਰ੍ਾਨ

ਿਯਰ੍ਹਯਦਗ੍ੁਣਾਨ ਦਵ ਾਤ੍ਰਰ ਂਸ਼੍ਦਾਗ੍ਃ ਪੁ ਰ੍ੋਗ੍ਾਨ |
ਅਗ੍ਤ੍ਣਰਗ੍ੁਣਮੁ ੁੱਚੈਸ੍ੋਸ਼੍ਯਨ ਸ਼੍ਾਰ੍ਗਪਾਤ੍ਣਂ

ਸ਼੍ਿਤ੍ਪ ਪਰ੍ਮਭਕ੍ਤ੍ਯਾऽਨੂਪਚਾਰ੍ਾਨ ਤ੍ਦਦੇਸ਼੍ || ੧੪.੩੬ ||
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ਰਮਰ੍ੁਣਮਤ੍ਣਿਰ੍ਣਂ ਤ੍ਦਿਯਦੇਹਾਖਯਗ੍ੇਹੇ

ਸਿਤ੍ਪਰਮਤ੍ਰਪ੍ੜੁ ਥੁ ਸ਼੍ਰੁੱਧ੍ਾਨਦੀਤ੍ਚੁੱਰਿਾਰ੍ਤ੍ਭਃ |
ਨਨੁ ਸ ਯਜਤ੍ਰ ਤ੍ਨਰਯਂ ਹ੍ੜੁ ਤ੍ਸਰ੍ੋਜਾਸਨਸਥਂ

ਨ ਰੁ ਸਕ੍ੜੁ ਤ੍ਦਤ੍ਰ ਪੁ ਸ਼੍ਪੈਰ੍ਸ਼੍ਟਤ੍ਭਰ੍ਭਾਿਪੁ ਸ਼੍ਪੈਃ || ੧੪.੩੭ ||
ਕ੍ੜੁ ਰਪਰ੍ਮਸਪਰ੍ਯਃ ਸਾਂਦਰ ਸੁੱਚਂਦਨਾਂਭਃ

a.
c

ਸ੍ਤ੍ਮਰਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਮੁ ਖੇਂਦੁਃ ਤ੍ਸਿਗ੍ਧਕ੍ਤੌਸ਼੍ੇਯਿਾਸਾਃ

om

ਪਤ੍ਰ੍ਮਤ੍ਲ਼ਰਭੁਜੋਰ੍ੋਮਂਿਿਾਂਸੋ ਮਨੀਸ਼੍ੀ |
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ਪਰ੍ਮਥ ਪਰ੍ਮਾਾੰਨਂ ਪਰਾਪ੍ਮੇਿਾਪਰਯਾਸਂ
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ਸ ਮੁ ਤ੍ਨਸੁਰ੍ਨਰ੍ਾਣਾਂ ਚਕ੍ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ਾਮੁ ਤ੍ਸਿੋऽਭੂਰ || ੧੪.੩੮ ||

ਪਰਭੁਤ੍ਰ੍ਹ ਬੁਭੁਜੇऽਸੌ ਿੇਦਿਾਦਪਰਿੀਣਃ |

.y

ਅਤ੍ਜਰਪਰ੍ਮਭਕ੍ਤ੍ਃ ਸਂਰਰਂ ਮਨਯਮਾਨਃ

w

w

w

ਸਕ੍ਤਿਜਗ੍ਦਧ੍ੀਸ਼੍ਃ ਪਰੀਯਰਾਂ ਸ਼੍ੌਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ੍ੁੱਥਮ || ੧੪.੩੯ ||
ਸਹਚਰ੍ਪਤ੍ਰ੍ਕ੍ਤਲਪ੍ੇ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਿਸ੍ਰਾਸ੍ੜੁ ਰੇऽਸੌ

ਅਤ੍ਿਰਨੁਰ੍ ੁਹਰ੍ੂਪੌਸ਼੍ੀਰ੍ਿਰ੍ਯੇ ਤ੍ਨਸ਼੍ਾੰਣਃ |

ਅਰ੍ਮਯਤ੍ਦਹ ਨਾਨਾਹ੍ੜੁ ਦਯਤ੍ਿਦਯਾਤ੍ਿਿਾਸੈਃ

ਕ੍ਤਤ੍ਿਜਨਪਤ੍ਰ੍ਿਾਰ੍ਂ ਮਂਿਯਨ ਮਂਿਪਾਗ੍ਰਯਮ || ੧੪.੪੦ ||
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ਅਿਸਰ੍ਮਤ੍ਧ੍ਗ੍ਮਯ ਭੂਤ੍ਿਜ੍ੜੁ ਂਭਾਦਭੀਸ਼੍ਟੋ

ਮੁ ਖਸਰਰਗ੍ਿਕ੍ਸ਼੍ਮੀਭੂਰਪਾਤ੍ਣਪਰਿਾਲ਼ਃ |

ਸ੍ਤ੍ਮਰਨਯਨਤ੍ਿਕ੍ਤਾਸੈਸ੍ਸਯ ਤ੍ਿਜ੍ਞਾਰਭਾਿਃ

ਸ਼੍ਰਿਤ੍ਸ ਤ੍ਕ੍ਤਮਤ੍ਪ ਕ੍ਤਾਰ੍ਯਂ ਮਂਰਰਯਾਮਾਸ ਮਂਕ੍ਸ਼੍ੁ || ੧੪.੪੧ ||

ਤ੍ਿਬਭੁਰ੍ਨਤ੍ਰਦੂਰ੍ੇ ਸਂਹਰਾਸ੍ਾਨਰੀਰਯ |

a.
c

ਅਹਮਹਤ੍ਮਕ੍ਤਯਾऽऽਸ਼੍ੁ ਪਰਾਪਯ ਪਾਰਸ਼੍ਵਂ ਪਰਣੇਮੁ ਃ

om

ਪਰਣਤ੍ਰਪਰ੍ਮਕ੍ੜੁ ਰਯਾਃ ਸਨ੍ਮਰੇ ਰ੍ਯੇ ਜਨੌ ਘਾਃ
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ਬਹਿ ਇਹ ਗ੍ੜੁ ਹਸਥਾਃ ਪੂ ਰ੍ਵਸੇਿਾਂ ਤ੍ਿਧ੍ਾਰੁ ਮ || ੧੪.੪੨ ||
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ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਜਨਪਦਸਥਾਃ ਪਰਾਕ੍ਤ ਸ਼੍ੁਰੇਭਯੋ ਗ੍ੁਣੇ ਭਯਃ

ਸ਼੍ਰਗ੍ੁਣਗ੍ੁਣਮੇਨਂ ਤ੍ਿਸ੍ਤ੍ਮਰਾ ਿੀਕ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾਃ |

.y

ਮੁ ਕ੍ਤੁਤ੍ਲ਼ਰਕ੍ਤਰ੍ਪਦਮਾ ਆਸਯਰਾਤ੍ਮਰਯਿਾਪ੍ਾਃ

w

w

w

ਪਰਚੁਰ੍ਰਰ੍ਹ੍ੜੁ ਦਾ ਸਂਭਾਿਯਾਂਚਤ੍ਕ੍ਰਰ੍ੇऽਨਯੇ || ੧੪.੪੩ ||
ਅਿਮਿਮਨੁਿਾਦੇਨਾਨੁਿਾਚਯੇਰ ਪਸ਼੍ਿਾਰ

ਨਨੁ ਗ੍ੁਰ੍ਿ ਇਦਾਨੀਮੁ ਦਯਰਾ ਤ੍ਹ ਪਰਿਕ੍ਤਤਮ |
ਨ ਮਨਨਮਧ੍ੁਨਾ ਦਰ ਾਗ੍ਾਿਰ ਜੇਰਯਾਹਵ ਯਰ ਰਾਨ

ਸ਼੍ੁਰਪਤ੍ਰ੍ਚਯਸਕ੍ਤ੍ਾਨ ਸ਼੍ਰਾਿਕ੍ਤਾਨ ਸ਼੍ਰਾਿਕ੍ਤਾਗ੍ਰਯਃ || ੧੪.੪੪ ||
ਅਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਤ੍ਧ੍ਸ਼੍ਣਮੇਨਂ ਿਯਾਖਯਯਾ ਸ਼੍ੋਭਮਾਨਂ
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ਹਤ੍ਰ੍ਤ੍ਮਿ ਕ੍ਤਤ੍ਿਿਰ੍ਯਂ ਸਰਯਿਰਯਾਸ੍ਨੂਜਮ |
ਸਰਰਮਤ੍ਨਤ੍ਮਸ਼੍ਂ ਸਂਦੜੁ ਸ਼੍ਯ ਸਾਨਂਦਤ੍ਚੁੱਰਾਃ

ਸਮਯਮਤ੍ਪ ਗ੍ਰਂ ਸਂਤ੍ਿਦਰ ਰੇ ਨ ਸ੍ਮ ਿੋ ਕ੍ਤਾਃ || ੧੪.੪੫ ||
ਉਦਯਤ੍ਮਰ ਇਿਾਸ੍ਂ ਯਂਸ਼੍ਿ ਭਾਨੁਰ੍ਬਭਾਸੇ

ਸ੍ਫੁਟਮਕ੍ਤਿੁਸ਼੍ਰ੍ੂਪੋ ਦਰ੍ਸ਼੍ਨੀਯੋ ऽਨੁਰ੍ਾਗ੍ੀ |

om

ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਚ ਹਤ੍ਰ੍ਪਦਮਾਪਤ੍ਸਂਪਦੋਰ੍ਾਤ੍ਸ਼੍ਰਰਾਨਾਂ

a.
c

ਨ ਤ੍ਹ ਭਿਤ੍ਰ ਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਃ ਸਵਪਰਕ੍ਤਾਸ਼੍ੋੋੰਨਰਾਨਾਮ || ੧੪.੪੬ ||

gm

ਮਰ੍ਰਕ੍ਤਮਤ੍ਣਿਰ੍ਣੇ ਭੂਰਧ੍ਾਰਰ ੀ ਪੁ ਰ੍ਂਧ੍ਰਯਾਃ
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ਿਸਤ੍ਰ ਜਿਤ੍ਧ੍ਿਾਸਸਯਰ੍ਧਿੀਨਃ ਕ੍ਸ਼੍ਣਾਰ੍ਧਮ |
ਅਰ੍ੁਣਰਰ੍ਤ੍ਣਤ੍ਬਂਬੁੱਛਦਮਨਾ ਪਦਮਰ੍ਾਗ੍ਃ

w

w
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ਕ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਕ੍ਤਰ੍ਕ੍ਤਿਾਪੋੁੱਿਾਸਯਭੂਰ ਪਰੇਕ੍ਸ਼੍ਣੀਯਃ || ੧੪.੪੭ ||

w

ਅਿਤ੍ਨਿਨਿਨਧ੍ੁਗ੍ਵਾਯੁ ਖਾਹਾੰਮਹਤ੍ਸੁ

ਪਰਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਗ੍ੁਣਸਮੇਰਾਿਯਾਕ੍ੜੁ ਰਾਕ੍ਤਾਸ਼੍ ਏਕ੍ਤਮ |
ਰਰਮਰਨੁਮਨਾਃ ਸੋऽਤ੍ਚਂਰਯਰ ਸਤ੍ਸਮਾਧ੍ੌ

ਅਸੁਰ੍ਸੁਰ੍ਨਰ੍ੇਭਯਃ ਸਦੁਣਂ ਨਾਥਮਨਯਮ || ੧੪.੪੮ ||
ਿਯਦਧ੍ਰ ਪਤ੍ਰ੍ਦੜੁ ਸ਼੍ਟਜਯੋਤ੍ਰਸ਼੍ਃ ਸਾਧ੍ੁ ਸਾਂਧ੍ਯਂ
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ਤ੍ਨਯਮਮਿਤ੍ਨਦੇਿਾ ਜਯੋਤ੍ਰਸ਼੍ੋऽਪਯਾਿਿੋ ਕ੍ਤਾਰ |
ਤ੍ਿਤ੍ਹਰਮਨੁਸਰ੍ਂਰੋ ਧ੍ਰ੍ਮਸ਼੍ਾਸ੍ਰਪਰਿੀਣਾਃ

ਸਤ੍ਿਰਤ੍ਰ੍ ਸਤ੍ਿਰਾਰ੍ਂ ਤ੍ਚਂਰਯਂਰਤ੍ਸ੍ਰਿੋਕ੍ਤਯਾਃ || ੧੪.੪੯ ||

ਹਰ੍ਹਤ੍ਰ੍ਹਯਪੂ ਰ੍ਵਾਂਰਯਾਃ ਕ੍ਤਿਾਭੇਦਰੋ ऽਸਯ |

ਸੁਹ ਰ
ੁ ਮਤ੍ਰਸ੍ੜੁ ਜਂਰੋऽਗ੍ਿਯਾਤ੍ਹਰਾਸ੍ੇऽਤ੍ਗ੍ਿਹਰ
ੋ ਰਂ

om

ਤ੍ਿਤ੍ਿਦੁਰ੍ਤ੍ਰਰਰ੍ਾਂ ਯੇ ਦੇਿਰਾਃ ਸ਼੍ੋਿਸ਼੍ੋਕ੍ਤ੍ਾ

gm

a.
c

ਿਯਧ੍ੁਰ੍ੁਤ੍ਚਰਮਪੂ ਰ੍ਵਂ ਯੇ ਨ ਗ੍ਾਯਰਰ ਿੋ ਕ੍ਤਃ || ੧੪.੫੦ ||
ਤ੍ਿਧ੍ੁਰ੍ਯਮਕ੍ਤਲ਼ਂਕ੍ਤਃ ਸਯਾਦ ਯਤ੍ਦ ਸਯਾਦਿਸ਼੍ਯਂ

ou
si

ਨਨੁ ਤ੍ਨਜਸਹਜਾਯਾਃ ਸੁਂਦਰ੍ਾਸਯੇਂਦੁਕ੍ਤਲ੍ਪਃ |
ਇਤ੍ਰ ਸੁਰ੍ਿਿਨਾਤ੍ਭਰ੍ਲਾਤ੍ਲ਼ਰਃ ਖੇਚਰ੍ੀਤ੍ਭਃ

w

w

.y

ਸਮਤ੍ਧ੍ਕ੍ਤਮਧ੍ੁਤ੍ਰ੍ਮਣਾ ਪੂ ਰ੍ਣਿਂਦਰਸ੍ਦੋਦੈਰ || ੧੪.੫੧ ||

w

ਇਨਤ੍ਿਰ੍ਹਮਸਹਯਂ ਪਰਾਪਯ ਪਦਮੈਃ ਸਚਕ੍ਰੈਃ
ਤ੍ਚਰ੍ਤ੍ਮਹ ਪਤ੍ਰ੍ਰਪ੍ਂ ਪੂ ਰ੍ਵਰਪ੍ੈਃ ਸੁਰੁ ਸ਼੍ਟਮ |

ਮ੍ੜੁ ਦੁਕ੍ਤੁਮੁ ਦਚਕ੍ਤੋਰ੍ੈਃ ਪਾਦਸਂਗ੍ੇਨ ਰ੍ਾਜ੍ਞਃ

ਕ੍ਤਮਤ੍ਪ ਸਕ੍ਤਿਹ੍ੜੁ ਦਯਂ ਕ੍ਤਲ੍ਪਯੇ ੋੰਨੈਿ ਦੈਿਮ || ੧੪.੫੨ ||
ਦਤ੍ਿਰੇਂ ਦਰਨੀਿਮਤ੍ਣਨੀਿਤ੍ਿਭਰ ਮਂ
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ਨਿਕ੍ਤੁਂਦਕ੍ਤੁਦਮਲ਼ਤ੍ਸਰਤ੍ਦਵ ਜਾਿਤ੍ਿ |

ਸ੍ਤ੍ਮਰਯਾ ਨਗ੍ੋੁੱਰਮਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ੁੱਸੁਜਾਰਯਾ

ਿਨਮਾਿਯਾ ਸੁਰ੍ਤ੍ਭਰਾਸ਼੍ਯਾऽਤ੍ਨਵ ਰਮ || ੧੪.੫੩ ||
ਮ੍ੜੁ ਦੁਗ੍ਾਤ੍ਮਤ੍ਿਮਾਨਸਂਪਦੋ
ਪਤ੍ਰ੍ਰਾਪਤ੍ਿਹੀਨਮੁ ੁੱਜਵਿਂ

gm

ਗ੍ੋਤ੍ਭਸ੍ਮਾਂਸਯਪਨਯਨ ਗ੍ਤ੍ਰਦਂ ਪਰਜਾਨਾਂ

a.
c

ਸੁਰਰਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰਰ੍ਾਂਬਰ੍ਂ ਿਰ੍ਮ || ੧੪.੫੪ ||

om

ਰ੍ਮਯਰ ਸੁਸ੍ਤ੍ਮਰਗ੍ੋਪਸੁਂਦਰ੍ੀਃ |

ou
si

ਅਰ੍ਥਾਂਰਰ੍ਂ ਸ ਭਗ੍ਿਾਨ ਪਰਕ੍ਤਟੀਚਕ੍ਤਾਰ੍ |
ਆਨਂਦਤ੍ਚਦੁਣਗ੍ਣਂ ਪਤ੍ਰ੍ਪੂ ਰ੍ਣਸਂਤ੍ਿਰ

w

w

.y

ਚਂਦਰਸਤ ਸ਼੍ਬਦਗ੍ੁਣਤ੍ਮਰਯਯਮੇਿ ਭੇਦਃ || ੧੪.੫੫ ||

w

|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਕ੍ਤੁਿਤ੍ਰਿਕ੍ਤ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ
ਸ਼੍ਰੀਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ
ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਕ੍ਤਰੇ ਚਰੁ ਰ੍ਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ ||

14

