|| ਸ਼੍ਰੀ ||

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||
੧੦. ਦਸ਼੍ਮਃ ਸਰ੍ਗਃ

ਸਪਤ੍ਦ ਸਮਸੁਰ੍ ੁਰ ਭ੍ੜੁ ਸ਼੍ਂ ਮਾਧ੍ਿਗੁਣਸਾਧ੍ਕੋऽਥ ਮਧ੍ਵਰ੍ਤ੍ਿਃ |

a.
c
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ਭ੍ੜੁ ਗੁਕੁਲਤ੍ਰਲਕਸਥਾਨਂ ਰਾਪਕਰ੍ਃ ਪਾਪਪਾਂਥਾਨਾਮ || ੧੦.੧ ||
ਦਸ਼੍ਮਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਃ ਕਤ੍ਸ਼੍ਿਤ੍ਸ਼੍ੁ ਭਜਨਰਾਯੈ ਕੁਰੂ ਹਲਨਰਾਯੈ |
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ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਸੁਵੜੁ ੁੱਰਂ ਿਾਕਯਂ ਕਾਿਯਤ੍ਮਿੋਚੇ ਸਨਾਯਕਸਤਿਕਮ || ੧੦.੨ ||
ਭੁਿਨਾਦ੍ਭੁਰਮਧ੍ਵਚੇਤ੍ਸ਼੍ਿਰਂ ਨ ਿਦੇਮਾਤ੍ਪ ਸੁਰ੍ਾਯੁ ਸ਼੍ਾ ਿਯਮ |
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ਸਕਲਂ ਖਲੁ ਤ੍ਕਂਰੁ ਤ੍ਕਂਤ੍ਚਦਪਯਥ ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੂਸ਼੍ੁਜਨਾਯ ਿਰ੍੍ਯਰੇ || ੧੦.੩ ||

w

ਕਵਤ੍ਚਦੀਸ਼੍ਵਰ੍ਦੇਿਮੇਸ਼੍ ਭੂਪਂ ਖਨਨਂ ਪਾਂਥਜਨਂਤ੍ਿਧ੍ਾਪਯਂਰਮ |

ਸਵਮਤ੍ਪ ਪਰਤ੍ਰਚੋਦਯਂਰਮੂ ਚੇ ਤ੍ਕ੍ਰਯਯਾ ਨੋऽਕੁਸ਼੍ਲਾਨ ਪਰਬੋਧ੍ਯੇ ਤ੍ਰ || ੧੦.੪ ||
ਪਰਕਾਰ੍ਂ ਪਰਕਟੀਕਰ੍ੁਮ ਆਰ੍ਭਯ ਤ੍ਿਰ੍ਰ੍ਾਮ ਨੋ |

ਮਹੀਯੋ ਮਤ੍ਰਮਾਹਾਤ੍ਮਯਾਦ ਿੈਿਸ਼੍ਯੇਨ ਖਨਨ ਖਲਃ || ੧੦.੫ ||
ਨਾਨੇਨੇਨਾਨੇਨਾਨੇਨੋਨੂਨੇਨ ਨਨੁ ਨੁੁੰਨਾਃ |
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ਨਾਨਾਨਾ ਨੋ ਨੂਨਂ ਨਾਨੇਨਾਨੂਨਨਾऽਨੁੁੰਨਃ || ੧੦.੬ ||
ਯਮਸ਼੍ੇਸ਼੍ਭਿਪਰਭਿਃ ਸ੍ਮਰ੍ਰਾਮਸੁਖਾਤ੍ਬਿਰ੍ਪੈਤ੍ਰ ਨ ਤ੍ਚਰਰ ਤ੍ਮਦਮ |

ਮਰ੍ੁਰੀਦ੍ੜੁ ਤ੍ਸ਼੍ ਭਾਂਤ੍ਰ ਤ੍ਹ ਯਤ੍ਸਤਿਨੇ ਯਮਸ਼੍ੇਸ਼੍ਭਿਪਰਭਿਃ ਸ੍ਮਰ੍ਰਾਃ || ੧੦.੭ ||
ਸਂਚਰ੍ੁੰਨਂਚਨੀਯਃ ਕਦਾਤ੍ਚਦ ਤ੍ਿਭੁਃ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁਪਦਯਾਸਤਟਂ ਿੈਸ਼੍੍ਿਾਗਰੇਸਰ੍ਃ |
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ਪਰਾਪਦਾਪਤੈਤ੍ਰ੍ਿਜੈਰ੍ੇਸ਼੍ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯੈਰਵੜੁ ਰਃ ਰਯਕਤਤ੍ਿਸ਼੍ਵਪਲਿਂ ਸ਼੍ਾਰਰ ਿਾਰਂਕਰਃ || ੧੦.੮ ||
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ਇਮਾਨ ਸਵਸਵਪੂ ਰ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯਾਨਾਤ੍ਮਿਾਕਯਾਰ ਸਲੀਲਂ ਦਯਾਲੁਃ ਸ ਮੂ ਲਾਸ਼੍ਰਯਾਤ੍ਮਾ |
ਸਂਸ੍ੜੁ ਤ੍ਰਂ ਿਾ || ੧੦.੯ ||
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ਤ੍ਨਸ਼੍ੇੁੱਧ੍ੜੂ ਨਨਾਦ੍ੜੁ ਰਯ ਚਾਨਨਯਲਂਘ੍ਯਾਂ ਰਦਾऽਰਯਾਯਯਰ ਰਾਂ ਨਦੀਂ
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ਿਾਰ੍ਯਰਿਾਰ੍ਯਰ ਿੈਤ੍ਰ੍ਸੁਹ੍ੜੁ ਦੋऽਮੂ ਨ ਮਾਰ੍ਯਰਮਾਰ੍ਯਰ ਪਾਰ੍ਗਮਨਾਰ ਪਰਾਕ |
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੧੦.੧੦ ||

w

ਆਪਰਰ ਆਲਪਰ ਇਰਯਿਦਦੁੁੱਚੈਃ ਸ ਰਵ ਰ੍ਕਰ੍ਾਜਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਾਨੁਤ੍ਚਰਿਾਚਾ ||

ਨ ਜਿਾ ਜਲੇ ਪਰਰ ਸਾਹਸਾਦਹੋ ਨ ਭਯਂ ਤ੍ਹ ਿੋ ਬਹੁਰਯਾऽਬਹੋਰ੍ਜਨਾਰ |

ਭਿਰਾਂ ਪਤ੍ਰਂ ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਪਤ੍ਰਂ ਤ੍ਦਦ੍ੜੁ ਕ੍ਸ਼੍ਿਃ ਪਰਤ੍ਰਯਾਮ ਕੇਨ ਕਲਹਂ ਤ੍ਚਕੀਰ੍ਸ਼੍ਥ ||
੧੦.੧੧ ||
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ਿਚਸੇਰਯਨੇਨ ਸ ਪਰ੍ਾਨ ਨਯਰ੍ੁਣਦ ਭੁਜਗਾਨ ਨਰ੍ੇਦਰ ਇਿ ਮਂਰਰਬਲਾਰ |

ਉਦਰਾਰ੍ਯਰ ਪਤ੍ਰ੍ਜਨਂ ਮ੍ੜੁ ਤ੍ਰਭੀਸਤ੍ਰ੍ਰਸ਼੍ਿ ਦੇਿਸਤ੍ਰ੍ਰਸ਼੍ਿ ਸਮਮ || ੧੦.੧੨ ||
ਤ੍ਨਤ੍ਰ੍ਵ ਕਾਰ੍ਚਤ੍ਰ੍ਰੋ ऽਤ੍ਪ ਪਰ੍ੀਰਃ ਕੂਰ੍ਤ੍ਕਂਕਰ੍ਸਹਸਰਰਯੇ ਨ |

ਸ ਿਰ ਜੁੰਨੁਦਲਸੁੱਜਗਦੀਸ਼੍ਃ ਤ੍ਸਂਹਰ੍ਾਤ੍ਿਿ ਸ੍ੜੁ ਗਾਲਸਮੂ ਹੇ || ੧੦.੧੩ ||

om

ਅਪਰਕਂਪਯਿਪੁ ਸ਼੍ਂ ਸੁਰ੍ਾਸੁਰ੍ੈਃ ਤ੍ਸਂਹਸਂਹਨਨਮੇਨਮੁੁੰ ਨਰਮ |
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ਪਰਾਪਤਮਾਤ੍ਮਨਗਰ੍ਾਂਤ੍ਰਕਂ ਨ੍ੜੁ ਪਃ ਪਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸੌਧ੍ਤ੍ਸ਼੍ਖਰ੍ੇ ਤ੍ਸਥਰੋऽਬਰਿੀਰ ||
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੧੦.੧੪ ||
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ਤ੍ਰ੍ਪੁ ਨ੍ੜੁ ਪਪਰਤ੍ਣਤ੍ਧ੍ਪਰਤ੍ਰਸ਼੍ਂਕਯਾ ਪਤ੍ਥਕਪਾਟਨਕਰ੍ਮਤ੍ਣ ਦੀਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰੈ ਃ |
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ਸੁਮੁ ਖ ਮੇ ਪੁ ਰ੍ੁਸ਼੍ੈਃ ਪਰ੍ੁਸ਼੍ੈਃ ਕਥਂ ਯਮਭਟੈਤ੍ਰ੍ਿ ਨਾਤ੍ਸ ਤ੍ਿਤ੍ਹਂਤ੍ਸਰਃ || ੧੦.੧੫ ||
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ਅਪਲਿਦੇਿਨਦੀਰਰ੍ਣਂ ਰੇ ਹਂਰ ਕਥਂ ਚ ਤ੍ਚਕੀਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਸ ਤ੍ਕਂ ਰਵ ਮ |
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ਰਂ ਤ੍ਨਗਦਂਰਤ੍ਮਤ੍ਰਪਰਭ੍ੜੁ ਰੀਹ ਸ੍ਮਾऽਹ ਮਹਾਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ੋੁੱਰਮਦਾਸਃ || ੧੦.੧੬ ||
ਯੋ ऽਸੌ ਦੇਿੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਦੀਪਃ ਪਰਦੀਪਤਃ ਕੁਰ੍ਮਃ ਸਰ੍ਵ ਂ ਰਤ੍ਪਰ੍ਾਨੁਗਹ
ਰ ਣ
ੇ |

ਯਾਮਸਤਾਿਰ ਰੂ ਰ੍੍ਮਾਸ਼੍ਾਮੁ ਦੀਚੀਮ ਇਰਯਾਦਯਂ ਰਦ੍ਭਾਸ਼੍ਯਾ ਤ੍ਚਰਰ ਿਾਕਯਮ ||
੧੦.੧੭ ||
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ਗਾਂਭੀਰ੍ਯਂ ਧ੍ੜੁ ਤ੍ਰਮੁ ਰ੍ ੁਿੀਰ੍ਯਮਾਰ੍ਯਭਾਿਂ ਰੇ ਜੋऽਗਰਯਂ ਤ੍ਗਰ੍ਮਤ੍ਪ

ਦੇਸ਼੍ਕਾਲਯੁ ਕਤਾਮ |

ਰ੍ਾਜਾऽਸਯ ਸ੍ਫੁਟਮੁ ਪਲਭਯ ਤ੍ਿਸ੍ਤ੍ਮਰੋ ऽਸ੍ਮੈ ਰ੍ਾਜਯਾਰ੍ਿਂ ਸਪਤ੍ਦ

ਦਂਿਾਰ੍ਹ ਬੁੁੱਤ੍ਧ੍ਤ੍ਿਸ਼੍ਯੋ ਨ੍ੜੁ ਪਪੂ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਾਣਾਂ

ਰ੍ਾਜਯਾਰ੍ਹ ਬੁੁੱਤ੍ਧ੍ਤ੍ਿਸ਼੍ਯੋ ऽਭਿਤ੍ਦੁੱਥਮੇਸ਼੍ਃ |
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c

ਨੀਤ੍ਰਂ ਪਰਕਾਸ਼੍ਤ੍ਯਰੁ ਮੇਿ ਤ੍ਿਪਤ੍ਸੁ ਕਾਰ੍ਯਾਂ ਗਂਰੁ ਂ
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ਸਮਰ੍ਪਯਾਂਬਭੂਿ || ੧੦.੧੮ ||
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ਪਰਭੁਃ ਪਰਸਭਰੋ ऽਤ੍ਪ ਰਥਾ ਿਯਧ੍ਾਰ ਸਃ || |੧੦.੧੯ ||
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ਕਦਾਤ੍ਚੁੱਚੋਰ੍ਾਣਾਂ ਤ੍ਨਕਰ੍ਮਿਲੋ ਕਯਾਤ੍ਭਪਰਰਾਂ
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ਅਿਸਥਾਪਯ ਸਵੀਯਾਨ ਕਰ੍ਗਪਟਤ੍ਪਂਿਾਰ੍ਥਮਤ੍ਰਕ੍ੜੁ ਰ |

w

ਚਰ੍ੁੰਨੇਰੇ ਸ਼੍ੇਵਰਾਨਥ ਤ੍ਮਥ ਇਹਾਘ੍ਾਰਯਦਹੋ

w

w

ਤ੍ਿਭੁਃ ਸੁੰਮੋਹਯ ਪਰਾਗ ਤ੍ਿਜਯ ਇਿ ਸਂਸ਼੍ਪਤਕਗਣਾਨ || ੧੦.੨੦ ||
ਅਨਯਰਰ ਚ ਚੋਰ੍ਾਨ ਧ੍ਨਯਪਰਿਰ੍ੋऽਸੌ ਸ਼੍ੂ ਰ੍ਾਨ ਸ਼੍ਰਸਂਖਯਾਨ ਪਰਾਪਤਾਨ ਸਵਤ੍ਜਘ੍ਾਂਸੂਨ
|

ਏਕੇਨ ਰੁ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯੇਣਾऽਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਿਕੁਠਾਰ੍ਾਨ ਤ੍ਨਸਤਾਤ੍ਿਰਯੂ ਥਯਾਨਦਰ ਾਿਯਰ ਦਰ ਾਕ ||
੧੦.੨੧ ||
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ਕਵਤ੍ਚੁੱਤ੍ਿਲਾ ੱੁੱਿਟਾਭਰ ਮਾਦਮੁ ਂ ਸਸਂਘ੍ਮਰਯਜਨ |

ਅਿੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਦਸਯਿਃ ਪੁ ਨਃ ਕੁਰੂਹਲਾਰ ਰਮਾਨਮਨ || ੧੦.੨੨ ||
ਸਰਯੋੁੱਿੇਦੇ ਸੇੁੱਿਾਪਾਰਂ ਿਯਾਘ੍ਰਾਕਾਰ੍ਂ ਦੈਰਯਿਯਾਘ੍ਰਮ |

ਪਰਾਪ ਸ ਨਾਰ੍ਾਯਣਰਃ ਸ਼੍ੁ ੁੱਧ੍ਤ੍ਸ਼੍ਲਾਤ੍ਮਪਰਤ੍ਰਮਾਃ |

om

ਪਰਾਲ਼ੇ ਯਾਦਰ ੇਃ ਪਰਾਂਰੇ ਪਰਾਜ੍ਞਃ ਪਾਣੇ ਰ੍ਲੀਲਾਲੇ ਸ਼੍ੇਨਾऽਉਯ੍ਸਸਯਰ || ੧੦.੨੩ ||

a.
c

ਯਾਸੁ ਸ ਪਦ੍ਮਾਸਤ੍ਹਰੋ ਦੋਸ਼੍ਯਤ੍ਹਰਃ ਸੁੰਤ੍ਨਤ੍ਹਰਃ || ੧੦.੨੪ ||
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ਪਾਰ੍ਾਸ਼੍ਰ੍ਯਃ ਪਰ੍ਰਰਵ ਪਰਤ੍ਸੁੱਧ੍ਯੈ ਰਾਤ੍ਪਰ੍ਯਾਰ੍ਥਂ ਪਰ੍ਮਂ ਭਾਰ੍ਰਸਯ |
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ਿਯਕਤਂ ਿਕੁਂ ਤ੍ਨਯੁ ਨਤ੍ਕਤ ਸ੍ਮ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਾਦ ਏਨਂ ਧ੍ਨਯਂ ਭੁਿਨੇ ਮਨਯਮਾਨਃ ||
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੧੦.੨੫ ||

w
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ਰੀਰ੍ਥੇਸ਼੍ੁ ਰੀਰ੍ਥੇਸ਼੍ੁ ਚ ਸੌਖਯਰੀਰ੍ਥਃ ਕ੍ਸ਼੍ੇਰਰੇਸ਼੍ੁ ਚ ਕ੍ਸ਼੍ੇਰਰਤ੍ਿਦਾਂ ਿਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਠਃ |

w

ਗੋਤ੍ਿਂਦਮਾਿਂਦਯ ਸਹਾਨੁਗੋऽਗਾਦ ਗਂਗਾਂ ਪੁ ਨਸੁਂਗਰਰ੍ਂਗਮਾਲਾਮ || ੧੦.੨੬ ||
ਪਲਿੈਰ੍ਪੇਰਾਮਿਲੋ ਕਯ ਤ੍ਸਂਧ੍ੁਂ ਸਰ੍ੋਜਬਂਧ੍ੁਂ ਚ ਰਦਾऽऽਪਤਤ੍ਸਂਧ੍ੁਮ

ਰਟੇ ਤ੍ਨਸ਼੍ੁੰਣਾਨਤ੍ਧ੍ਕਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁੰਣਾਨ ਤ੍ਨਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਨਰਰ੍ਰ ਸ ਏਰਾਮ ||
੧੦.੨੭ ||

5

ਨ ਿਾਨਰ੍ੇਂਦਰਸਯ ਤ੍ਿਲਂਤ੍ਘ੍ਰਾਬਿੇਃ ਨ ਿਾ ਨਰ੍ੇਂਦਰਸਯ ਤ੍ਿਹਰ੍ੁਰ੍ਸਯਾਮ |

ਇਮੇऽਸ੍ਮਰ੍ਂਸਤਦਵਪੁ ਸ਼੍ੋऽਨਯਥਾऽਸਯ ਸ਼੍ਕਤਸਯ ਸ਼੍ਂਕਯੇਰ ਤ੍ਿਪਰ ਕਥਂ ਰੈ ਃ ||
੧੦.੨੮ ||

ਜਗਤ੍ਪਰਦੀਪਾਤ੍ਯਰਗੋਗਣਾਢ੍ਯੇ ਤ੍ਦਿਾਕਰ੍ੇ ਮਧ੍ਵਤ੍ਦਿਾਕਰ੍ੇ ਚ |
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ਅਿਯਕਤਰ੍ ੂਪੇ ਤ੍ਸ਼੍ਰਯਮਰਯਜਨ ਦਰ ਾਕ ਸਹਾਂਬੁਜੈਸਤੁੰਨਯਨਾਂਬੁਜਾਤ੍ਨ || ੧੦.੨੯ ||

a.
c

ਪਦਂ ਪਸ਼੍ੋਰ੍ਵਾ ਤ੍ਿਨਰਾਰਨੂਜਃ ਰੀਰ੍ਤਵਾ ਨਦੀਂ ਰਾਿਦਦੀਨਸੁੱਰਵਃ |
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ਅਨਾਰ੍੍ਰਿਾਸਾਃ ਸ ਕੁਰੂ ਹਲਾਰ੍੍ਰੈਃ ਨ੍ੜੁ ਦੇਿਭੂਦੇਿਮੁ ਖਯਰ੍ਵ ਿਂਦੇ || ੧੦.੩੦ ||
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ਭੀਰੈ ਰ੍ਰ੍ਾਰੇ ਰ੍ਤ੍ਰਮਾਰਰ ਮਰਰ ਨਰਾਰ੍ਕੈਰ੍ਪਯਥ ਰਾਰ੍ਕੈਃ ਸਃ |
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੧੦.੩੧ ||
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ਸਵਰੇਜਸਾ ਤ੍ਿਸ੍ਤ੍ਮਰਭੂਪਨੁੁੰਨਃ ਪਲਿੇਨ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਨ ਤ੍ਨਰ੍ਰਾਰ੍ਯਰ ਰਾਮ ||

w

ਤ੍ਿਸ਼੍ਂਕਟਂ ਸਵਸਤਤ੍ਟਨੀਰਟਂ ਰੇ ਦੀਪਪਰਦੀਪਤਂ ਜਨਰਾਤ੍ਭਪੂ ਰ੍੍ਮ |

ਸਂਚੋਦਯਤ੍ਪਂਤ੍ਿਰਮਂਿਲਾਢ੍ਯਂ ਨਾਥਾਿਲੋ ਕੋਰ ਕਹ੍ੜੁ ਦੋऽਭਯਪਸ਼੍ਯਨ ||

੧੦.੩੨ ||

ਆਮਿਾਯਮਾਮਿਾਯਤ੍ਿਦਾਂ ਤ੍ਿਦਗਿਂ ਸਭਾਿਭੇਦਂ ਪਰਿਦਂਰਮਰਰ |

ਦੈਿਯਾਂ ਸਭਾਯਾਤ੍ਮਿ ਪਦ੍ਮਯੋ ਤ੍ਨਂ ਪਰੈਕ੍ਸ਼੍ਂਰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਾਰ ਸੁਖਰੀਰ੍ਥਮੇਰੇ || ੧੦.੩੩

||
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ਪਰਾਪਤਸਤਰੋ ਹਤ੍ਸਤਨਰ੍ਾਜਧ੍ਾਨੀਂ ਮਾਸਾਨੁਿਾਸੇਹ ਸ ਿਾਸਯੋ ਗਯਾਨ |

ਮਠਾਂਰਰ੍ੇऽਨਂਰਗੁਣਾਂਰਰ੍ਃ ਸਨ ਏਕਾਂਰਦੇਸ਼੍ੇ ਸਤ੍ਰ੍ਰੋ ऽਸਮੀਪੇ || ੧੦.੩੪ ||
ਤ੍ਭੁੱਰਵਾ ਭੁਿਂ ਦੇਿਨਦੀ ਜਗਾਮ ਸ਼੍ਾਖਾਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ੇਣ ਤ੍ਨਸ਼੍ੇਤ੍ਿਰੁ ਂ ਰਮ |

ਿਾਣੀ ਚ ਯਤ੍ਪਰੇਸ਼੍ਯਰਯਾ ਕ੍ੜੁ ਰਾਰ੍ਥਾ ਤ੍ਸ਼੍ਿਾਤ੍ਦਿਂਦਯਾ ਨ ਰਦਰਰ ਤ੍ਚਰਰ ਮ ||

a.
c
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੧੦.੩੫ ||

ਗੁਰ੍ੁਪਰਬਰ੍ਹ ਸਯ ਪਦਾਰ੍ਤ੍ਿਂਦਂ ਤ੍ਿਦੂਰ੍ਰਃ ਸਾ ਪਰਣਨਾਮ ਮੂ ਰ੍ਤਾ |

gm

ਔਦਾਰ੍ਯਸੌਂਦਰ੍ਯਰਨੁਂ ਰਨੁਂ ਰਾਂ ਆਲਕ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯੈਰ੍ਤ੍ਰਤ੍ਿਸ੍ਤ੍ਮਰਂ ਰੈ ਃ ||
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੧੦.੩੬ ||

.y

ਰੇ ਨੋਪਯਾਰੇ ਨ ਕਦਾਚਨਾਥ ਿਾਰ੍ਾਣਸੀਂ ਪਾਪਤ੍ਨਿਾਰ੍ਣੇ ਨ |

w

੧੦.੩੭ ||

w

w

ਅਿਾਤ੍ਦ ਿਾਣੀ ਬਤ੍ਲਨਃ ਸਵਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਨ ਤ੍ਿਲੋ ਕਯ ਲੀਲਾਿਸਰ੍ੇऽਿਤ੍ਲਪਤਾਨ ||

ਤ੍ਨਯੁ ੁੱਧ੍ਤ੍ਸੁੱਧ੍ਯੈ ਯੁ ਗਪੁੱਤ੍ਧ੍ ਿੀਰ੍ਮ ਮਨਯਾ ਭਿਂਰੋऽਤ੍ਭਪਰਂਰੁ ਮਾਂ ਦਰ ਾਕ |

ਸਮਸਤਸ਼੍ਤ੍ਕਤਂ ਨ ਯੁ ਨਤ੍ਕਤ ਯਃ ਸਵਾਂ ਅਰਰ ਾਸ੍ਮਦਾਜ੍ਞਾਂ ਸ ਤ੍ਨਰ੍ਾਕਰ੍ੋਤ੍ਰ || ੧੦.੩੮ ||
ਇਰੀਰ੍ਯਨ ਪਂਚਦਸ਼੍ੈਸ਼੍ ਯੂ ਨਃ ਪਰਾਪਤਾਨ ਪਰਯੁ ੁੱਧ੍ਾਨ ਯੁ ਗਪੁੰਤ੍ਨਪਾਰਯ |
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ਉੱਥੀਯਰਾਂ ਯਸਯ ਸਮਰ੍ਥਰਾ ਸਯਾਦ ਇਤ੍ਰ ਬੁਿਾਣਃ ਸ਼੍ਨਕੈਰ੍ਜਹਾਸ || ੧੦.੩੯
||

ਸੌਮੇਰ੍ਿਂ ਗੌਰ੍ਿਮਾਿਹਂਤ੍ਰ ਰਿਾਂਗਮਂਗਾਂਗੁਲਯਸ਼੍ਿ ਨੋऽੱਂਗੇ |

ਪੁ ਰ੍ਾ ਤ੍ਿਨਸ਼੍ਯਾਮ ਇਰੋ ਦਯਾਲੋ ਸਵਾਤ੍ਮਨ ਤ੍ਿਮੁ ਂਚੇਰਯਿਦਂਸਤਦਾ ਰੇ || ੧੦.੪੦ ||
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ਰੇ ਨਾਥ ਮੁ ਕਤੈਰ੍ਤ੍ਰਤ੍ਿਸ੍ਮਯਸਤੈਃ ਅਿਾਪਯਨਾਲੋ ਚਯ ਤ੍ਹ ਰਤ੍ਸਵਰ੍ ੂਪਮ |
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c

ਯਦ੍ਭੂਤ੍ਿਜ੍ੜੁ ਂਭਣ
ੇ ਸਸ਼੍ਂਭੁਸ਼੍ਕ੍ਰਂ ਜਗਰ ਸਮਸਤਂ ਤ੍ਨਯਰਂ ਤ੍ਨਕਾਮਮ || ੧੦.੪੧ ||
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ਸਦਾਕ੍ਸ਼੍ਯਮਾਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਪਤਸਮਸਤਪਕ੍ਸ਼੍ਕੋ ਯਤ੍ਰਃ ਪਰਭੁਂ ਕੋऽਪਯਮਰ੍ਾਿਰੀਪਦਃ |
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ਤ੍ਜਗੀਸ਼੍ਯਾ ਜ੍ਞਾਨਸਹਾਯਕਰ੍ਮਣਃ ਪਰਸਾਧ੍ਯਰਾਂ ਸਾਧ੍ਨਰੇ ਰਯੁਦਾਹਰ੍ਰ ||
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੧੦.੪੨ ||

w

w

ਸਂਸਾਤ੍ਧ੍ਰਾਰ੍ਥੇ ਭਗਿਰਯਯੁ ਤ੍ਕਤਤ੍ਿਰ

w

ਪਪਰੁੱਿ ਸ ਜ੍ਞਾਨਪਦਾਰ੍ਥਮੁ ਗਧ੍
ਰ ੀਃ |

ਜ੍ਞਾਰਃ ਸ ਰੇ ਜ੍ਞਾਨਯਤ੍ਸ ਚੇੇੰਨ ਚੇੇੰਨ ਸ

ਪਰਸ਼੍ਿੋ ਘ੍ਟੇਰੇਤ੍ਰ ਤ੍ਨਰ੍ਾਕ੍ੜੁ ਰੈਸ਼੍ ਰਮ || ੧੦.੪੩ ||
ਤ੍ਿਰਰਰਮਰਮੋऽੱਂਰਂ ਸਾਧ੍ਯਂਰਯਾ ਤ੍ਨਰਾਂਰਂ

ਸਦਤ੍ਸਸਦਤ੍ਸ ਰ੍ੇਜੇ ਿਯਾਖਯਯਾ ਿਯਾਸਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਃ |
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ਸਕਲਸਮਤ੍ਯਹਸਤਾਂਭੋਜਬਂਧ੍ਾਤ੍ਭਨਂਦੀ

ਸ਼੍ਰ੍ਤ੍ਦਸ਼੍ਰ੍ਤ੍ਦ ਚਂਦਰਸ਼੍ਿਂਤ੍ਦਰ ਕਾਸਂਪਦੇਿ || ੧੦.੪੪ ||
ਜਨਨਂ ਸਮਯੇ ਸਮਯੇ ਜਗਰਃ ਪਰਤ੍ਥਰੇ ਸਮਯੇ ਸਮਯੇ ਦਤ੍ਮਰੇ |

ਸਤ੍ਨਰ੍ਾਸਮਯੇ ऽਸਮਯੇ ਤ੍ਸਥਤ੍ਰਯੁ ਕ ਸਵਿਭਾਸਮਯੇ ऽਸਮਯੇ ਸ਼੍ਿਤ੍ਧ੍ਯਾ || ੧੦.੪੫ ||
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ਿਰ੍ਤਸਵਾਧ੍ਯਤ੍ਧ੍ ਸਰ੍ਵ ਂ ਦੀਿਯੇਦਂ ਸੋऽਤ੍ਨਸ਼੍ਂ ਸਵਰਂਰਰੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁਃ
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a.
c

ਉੱਜਾਸਯ ਦੁਸ਼੍ਿਾਨਾਂ ਸਂਸੁਰ੍ ੁ ਸਾਧ੍ੂਨ ਗੁਣਾਤ੍ਭਪੂ ਰ੍੍ੋऽਪਯਗੁਣਃ || ੧੦.੪੬ ||
ਅਸਮੋੁੱਰਮੋ ਮਰੋ ऽਸੌ ਤ੍ਸ਼੍ਰਯਃਪਤ੍ਰਤ੍ਰ੍ਵ ਸ਼੍ਵਰੋ ਤ੍ਿਤ੍ਭੁੰਨਾਤ੍ਮਾ |
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ਪਰ੍ਮਾਨ ਪਰਕਾਮਮਰ੍ਥਾਨ ਪਰਕਾਸ਼੍ਯਾਮਾਸ ਸੇਰਯਾਦੀਨ || ੧੦.੪੭ ||

w

ਸਮਾਨਯਾ ਯਾऽਨਮਾऽऽਸ ਮਾਯਯਾ ਰਰਯਾऽਯਮਾ |

w

w

ਨਯਾਸਨਾ ਨਾऽਸ ਯਾ ਨ ਯਾਰਨਾऽਲਲਨਾऽਰਯਾ || ੧੦.੪੮ ||
ਪਰਾਜ੍ਞਿੋ ਰ੍ਾਜ੍ਞਿਾਂ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਦਿਪਦਿੀਂ ਕੌਰ੍ਿਂ ਕ੍ਸ਼੍ੇਰਰਮਾਪਤਃ

ਸਸ੍ਮਾਰ੍ਾਥ ਸਵਤ੍ਿਹ੍ੜੁ ਤ੍ਰਪਰੁੱਧ੍ਤ੍ਸਤਯੁ ੁੱਧ੍ਤ੍
ੋ ਸਿਾਨਾਮ |

ਸਰਯਾਤ੍ਮਾਦਯੈਤ੍ਰ੍ਹ ਪਤ੍ਰ੍ਵੜੁ ਰੋ ਭਾਤ੍ਿਮਾਰ੍ੀਚਦ੍ੜੁ ਗਤ੍ਭਃ ਤ੍ਿਸ੍ਮੇਰ੍ੈਃ
ਸਵੈਤ੍ਰ੍ਿਜਨ੍ੜੁ ਪਰਨੂਹਤ੍ੇ ਰਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਿਯਾऽਤ੍ਰਰੁ ਸ਼੍ਿੈਃ || ੧੦.੪੯ ||
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ਤ੍ਿਪਰਾਤ੍ਮੇਸ਼੍ਃ ਕ੍ਸ਼੍ਣਾਰ੍ਥਂ ਕ੍ੜੁ ਰਨਤ੍ਰਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਰੀਰਹੜੁ ਸ਼੍ੀਕੇਸ਼੍ਦੇਸ਼੍ੇ ਸ੍ਪਸ਼੍ਿਂ

ਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ऽਿੋ ਪਯਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਿਃ ਸਪਤ੍ਦ ਤ੍ਿਤ੍ਹਰਿਾਨ ਤ੍ਿਸ੍ਮਯਂ ਦੇਹਭਾਜਾਮ |
ਸਵਪਿੇ ਸਵਪੇਤ੍ਰ ਰ੍ਰਾਨਯਸਥਲਗਤ੍ਨਜਨਰ੍ੋਪਾਹ੍ੜੁ ਰੈਰ੍ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਭੋਜਯੈਃ

ਪਰਾਜਯੈਃ ਪਰਾਭੋਜਯਰ ਸਵਂ ਗੁਰ੍ੁਮਤ੍ਖਲਗੁਰ੍ੁਂ ਿੇਦਯਨ ਿੇਦਬਂਧ੍ੁਮ || ੧੦.੫੦ ||
ਅਿਾਪਤਿਾਨ ਪੁ ਨਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ੁ ਪਾਰਮਸ੍ਮਰ੍ਦ ਰ੍ਮਾਪਤ੍ਰਂ ਸ ਪਰ੍ਸ਼੍ੁ ਰ੍ਾਮਮਾਦਰ੍ਾਰ |
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ਸ ਰ੍ਾਜਕੇਲ਼ਯੁਰ੍ ੁਕਦਲ਼ੀਸਹਸਰਕਂ ਰਦਾऽऽਦਦੁੱਰਯਿਤ੍ਸਤ੍ਰਦੁੱਰਮੁ ੁੱਰਮਮ ||
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੧੦.੫੧ ||

ਸ ਸ਼੍ਂਕਰ੍ਪਦਤ੍ਦਵ ਜੋਪਹ੍ੜੁ ਰਮਾਪਯ ਗੋਿਾਖਯਗਾਂ
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ਗਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਠਕਦਲ਼ੀਲਸੁੱਦਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਚਰੁ ਸ਼੍ਕਂ ਚਰ੍ਨ |
ਪਯਃ ਕਲਸ਼੍ਪਂਚਕਤ੍ਰਰ ਕਯੁ ਗਾਤ੍ਭਪੂ ਰ੍੍ਂ ਪਪੌ

w

w
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ਅਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਿਗਤ੍ਰਰ੍ਪਯਭੂੁੰਨ੍ੜੁ ਪਨ੍ੜੁ ਮਂਿਲੈ ਰ੍ ੁਦਯਰੈ ਃ || ੧੦.੫੨ ||

w

ਅਯਮੇਿ ਗੋਤ੍ਿਸ਼੍ਯਰੋ ऽਤ੍ਪ ਸਦਤ੍ਸ ਜਨਰਾਤ੍ਰ੍ਥਰੋ ਜਿਾਰ |

ਪੁ ਸ਼੍ਪਮੁ ਰ ਫਲਮਹੋ ਤ੍ਿਦਧ੍ੇ ਜਨਸੁਤ੍ਪਤਦਾਨੁਪਮਗਾਨਸਂਪਦਾ || ੧੦.੫੩ ||
ਧ੍ਨਯੋऽਮਹਯਰ ਨਾਤ੍ਕਨਾਮਤ੍ਹਰਹ੍ੜੁ ਦ੍ਬਾਣੁੱਸਮੋऽਜਸਯਯੋ ਮਧ੍ਵੋ
ਧ੍ਵਸਤਦੁਰ੍ਾਗਮੋऽਗਰਯਤ੍ਹਮਗੁਸ਼੍ਰੀਃ ਕਾਮਮਾਯਾਤ੍ਮਹ੍ੜੁ ਰ |

ਤ੍ਿਸ਼੍ੁਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਜਯਪਰਦਂ ਸ ਤ੍ਹ ਨਮਨ ਸੇਿਯਂ ਸੁਸੌਖਯਂ ਮੁ ਦਾ
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ਦਾਕ੍ਸ਼੍ਯਾੁੱਿਰੀਧ੍ਰ੍ਮਾਮਯਾਤ੍ਦਤ੍ਿਰ੍ਹੀ ਯੋਗੀ ਸੁਹ੍ੜੁ ਰ ਸਰ੍ਵ ਦਾ || ੧੦.੫੪ ||
ਇਤ੍ਰ ਭੁਿਨਤ੍ਿਭੂਸ਼੍ਣਸਯ ਭੂਯਾਂ ਸਯਤ੍ਿਗਤ੍ਣਰਾਤ੍ਨ ਕ੍ੜੁ ਰਾਂਰਰ੍ਾਤ੍ਣ ਹਂਰ |

ਸ਼੍ਰਿਣਮਨਨਕੀਰ੍ਤਨਰ੍ਭੀਸ਼੍ਿਂ ਪਰਤ੍ਰਦਦਰੀਰਯਮਰ੍ਾਃ ਪਰਕੀਰ੍ਤਯਂਤ੍ਰ || ੧੦.੫੫ ||
ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਗੋਧ੍ਾਰ੍ਾਿਾਰ੍ੈਤ੍ਰ੍ਵ ਸ਼੍ਾਰ੍ਦਿਾਤ੍ਰ੍ਦੋ
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ਭਿਭਯਮਹਾਘ੍ਰ੍ਮੋੁੱਰਪਤਂ ਸਦਂਤ੍ਘ੍ਰਪਮਂਿਲਂ
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ਹਤ੍ਰ੍ਪਦਰ੍ਰੋ ਤ੍ਿਦਯਾਤ੍ਿਦਯੁਤ੍ਪਰਦੀਤ੍ਪਰਤ੍ਦਙ੍ਮੁ ਖਃ |
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ਸਫਲਸੁਮਨਃ ਸਾਂਦਰ ਾਨਂਦਂ ਿਯਧ੍ਾਦਤ੍ਿਪੁੱਲਿਮ || ੧੦.੫੬ ||
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|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਕੁਲਤ੍ਰਲਕ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ
ਸ਼੍ਰੀਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ
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ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਕਰੇ ਦਸ਼੍ਮਃ ਸਰ੍ਗਃ ||
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