|| ਸ਼੍ਰੀ ||

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||
੨. ਤ੍ਵਵ ਰੀਯਃ ਸਰ੍ਗਃ

ਤ੍ਿਜ੍ਞਾਨਭਾਨੁਮਤ੍ਰ ਕਾਲਬਲੇ ਨ ਲੀਨੇ

ਵੁਰ੍ਭਾਸ਼੍ਯਸਂਰਮਸਸਂਰਤ੍ਰਰੋ ਜਨੇऽਂਂਧ੍ੇ |

om

ਮਾਰ੍ਗਾਰ ਸਰਾਂ ਸਖਲਤ੍ਰ ਤ੍ ਿੰਨ ਹ੍ੜੁ ਵੋ ਮੁ ਕੁਵ
ਂ ਂ
ਨਾਥਃ ਕਲੌ ਤ੍ਰਰ ਯੁ ਗਹੂਤ੍ਰਰ੍ਨੁਦ੍ਬੁਭੂਸ਼੍ੁ ਃ

gm

ਬਰਹ੍ਮਾਣਮਪਯਨਿਰਾਰ੍ਮਨਾਤ੍ਵਤ੍ਵਕਸ਼੍ੁ ਃ |

a.
c

ਵੇਿਾਸ਼੍ਚਰੁ ਰ੍ਮੁ ਮੁ ਾਃ ਸ਼੍ਰ੍ਣਂ ਪਰਜਗਮੁ ਃ || ੨.੧ ||
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si

ਸਰ੍ਵ ਜ੍ਞਮਨਯਮਨਿੇਕਸ਼੍ਯ ਸ ਕਾਰ੍ਯਿੀਰ੍ਯਂ

ਸ੍ਮੇਰ੍ਾਨਨੋ ਭੁਿਨਜੀਿਨਮਾਬਭਾਸ਼੍ੇ || ੨.੨ ||

.y

ਿੇਵਾਂਰਮਾਰ੍ਗਪਤ੍ਰ੍ਮਾਰ੍ਗਣਵੀਨਵੂਨਾਃ

w

w

ਵੈਿੀਃ ਪਰਜਾ ਤ੍ਿਸ਼੍ਰ੍ਣਾਃ ਕਰ੍ੁਣਾਪਵਂ ਨਃ |

w

ਆਨਂਵਯੇ ਃ ਸੁਮੁ ਭੂਤ੍ਸ਼੍ਰਭੂਤ੍ਮਭਾਗੋ

ਰ੍ੂਪਾਂਰਰ੍ੇਣ ਮਮ ਸਵੁਣਤ੍ਨਰ੍ਣਯੇਨ || ੨.੩ ||
ਆਵੇਸ਼੍ਮੌਤ੍ਲਮਤ੍ਣਮੁ ੁੱਜਵਲਿਰ੍ਣਮੇਨਂ

ਬੁੱਧ੍ਾਂਜਤ੍ਲਰ੍ਮਰ੍ੁਵਨਰ੍ਘਮਧ੍ੁੱਰ ਮੂ ਰ੍੍ਨਾ ||

ਹਾਰ੍ਾਿਲ਼ੀਤ੍ਮਿ ਹ੍ੜੁ ਵਾ ਤ੍ਿਬੁਧ੍ੇਂਵਰਯਾਚ੍ਞਾਂ

ਤ੍ਬਭਰ ਤ੍ਿੰ ਨਜਾਨਨੁਤ੍ਜਘ੍ੜੁ ਕਸ਼੍ੁ ਰ੍ਿਾਤ੍ਰਰੀਰ੍ਸ਼੍ਰ || ੨.੪ ||
ਕਾਲਃ ਸ ਏਿ ਸਮਿਰ੍ਤਰ ਨਾਮ ਯਾਿਰ

1

ਤ੍ਚਂਰਾਕੁਲਂ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਸਾਧ੍ੁਕੁਲਂ ਬਭੂਿ |

ਿੇਵਾਂਰਸਂਰਰਕੜੁ ਰਾਂਰਰ੍ਸਂ ਨ ਤ੍ਿਦ੍ਮਃ

ਸ਼੍ਰੇਯੋ ਲਭੇਮਤ੍ਹ ਕਥਂ ਨੁ ਿਯਂ ਬਰੇ ਤ੍ਰ || ੨.੫ ||
ਰਤ੍ਪਪਰੀਰਯੇ ਰ੍ਜਰਪੀਠਪੁ ਰ੍ਾਤ੍ਧ੍ਿਾਸੀ ਵੇਿੋ
ਤ੍ਿਿੇਸ਼੍ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਂ ਸ਼੍ੁ ਭਸੂਚਨਾਯ |

ਕੋਲਾਹਲੇ ਨ ਸਕੁਰੂ ਹਤ੍ਲਤ੍ਨ ਪਰਵੜੁ ੁੱਰੇ || ੨.੬ ||

a.
c

ਆਤ੍ਿਸ਼੍ਟਿਾਨਕੁਸ਼੍ਲਂ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਂ ਪਰਕੜੁ ਰਯਾ

om

ਪਰਾਪਤੇ ਮਹਾਯ ਮਤ੍ਹਰਾਯ ਮਹਾਜਨੌ ਘੇ

ਪਰਰਯਾਯਯਿੰ ਤ੍ਨਹ ਜਨਾਨ ਤ੍ਨਰਰ੍ਾਮਨ੍ੜੁ ਰਯਰ |
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ਉੱਰੁ ਂਗਕੇਰੁ ਤ੍ਸ਼੍ ਰ੍ੇ ਸ ਕੜੁ ਰਾਂਗਹਾਰ੍ੋ
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ਰ੍ਂਗਾਂਰਰ੍ੇ ਨਟ ਇਿਾਤ੍ ਲਤ੍ਿਸ੍ਮਯਾਤ੍ਪਮਾ || ੨.੭ ||

ਆਭਾਸ਼੍ਯ ਸੋऽਰਰ ਜਨਰਾਂ ਸ਼੍ਪਥਾਨੁਤ੍ਿੁੱਧ੍ਂ
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ਉੱਚੈਤ੍ਰ੍ਵਂ ਿਚਨਮੁ ੁੱਧ੍ੜੁ ਰਵੋਰ੍ਬਭਾਸ਼੍ੇ |

w

w

ਉਤ੍ਪਪਤ੍ਪਸਯਰੇ ਜਗਤ੍ਰ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਜਨੀਨਵੜੁ ੁੱਤ੍ਰਃ

w

ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਜ੍ਞ ਏਿ ਭਗਿਾਨਤ੍ਚਰ੍ਾਤ੍ਵਹੇਤ੍ਰ || ੨.੮ ||
ਸਵਵ ੀਪਿਾਤ੍ਰ੍ਤ੍ਨਤ੍ਧ੍ਸਪਤਕਭੂਰਧ੍ਾਰਰ ਯਾ

ਮਧ੍ਯੇऽਤ੍ਪ ਕਰ੍ਮਭੁਤ੍ਿ ਭਾਰ੍ਰ ਨਾਮ ਂਿੇ |
ਕਾਲੇ ਕਲੌ ਸੁਤ੍ਿਮਲਾਨਵ ਯਲਬ੍ਜਨ੍ਮਾ

ਸਨ੍ਮਧ੍ਯਗੇਹਕੁਲਮੌਤ੍ਲਮਤ੍ਣਤ੍ਰ੍ਵਵਜੋऽਭੂਰ || ੨.੯ ||

2

ਿੇਵਾਤ੍ਵਰ ਸਵਰ ਜਯਪੀਠਪੁ ਰ੍ੇਸ਼੍ਵਰ੍ਾਭਯਾਂ

ਗਰਾਮੋ ਤ੍ਿਭੂਤ੍ਸ਼੍ਰਰਰ੍ਃ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰ੍ੂਪਯਨਾਮਾ |

ਹੇਮਾਤ੍ਵਰ ਰ੍ਾਜਤ੍ਿਭੁਰ੍ਾਜਤ੍ਵਲ਼ਾਵੜੁ ਰਾਭਃ ਰਸਯਾਭਿਵ ਗੁਰ੍ੁਗੁਣਃ ਲੁ ਮੂ ਲਭੂਤ੍ਮਃ || ੨.੧੦ ||
ਰ੍ਾਮਾਤ੍ਧ੍ਿੇਤ੍ਸ਼੍ਰਹਤ੍ਰ੍ਸਵਸ੍ੜੁ ਮੌਤ੍ਲਮਾਲਾਰ੍ਾਜਤ੍ਵਵ ਮਾਨਤ੍ਗਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ੋਤ੍ਭਰਮਧ੍ਯੁਿਾਸ |
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ਕਸ਼੍ੇਰਰਂ ਸ ਪਾਜਕਪਵਂ ਤ੍ਰਰ ਕੁਲੈਕਕੇਰੁ ਃ

a.
c

ਕਂ ਯਵ ਵਧ੍ਾਤ੍ਰ ਸਰਰਂ ਲੁ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਪਾਜਾਰ || ੨.੧੧ ||
ਅਰ੍ਖਂ ਕਮਪਯਨਿਮਂ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਾਰ੍ਖ ਹੇਰੁ ਂ
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ਪੁ ਂਸਾਂ ਪਰਵਾਰੁ ਮੁ ਤ੍ਚਰਾਮੁ ਤ੍ਚਰਸਵਰ੍ ੂਪਾਮ |
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ਕਨਯਾਂ ਸੁਿਰ੍ਣਲਤ੍ਸਰਾਤ੍ਮਿ ਿੇਵਤ੍ਿਵਯਾਂ

ਜਗਰਾਹ ਤ੍ਿਪਰਵੜੁ ਸ਼੍ਭ ਪਰਤ੍ਰਪਾਤ੍ਵਰਾਂ ਸਃ || ੨.੧੨ ||
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ਰ੍ੇਮੇऽਂੁੱਛਯੋ ਪਤ੍ਨਸ਼੍ਵੇਿ ਮਹਾਤ੍ਿਿੇਕੋ

w

w

ਭਕਤਯੇਿ ਸ਼੍ੁ ੁੱਧ੍ਕਰ੍ਣਃ ਪਰ੍ਮਤ੍ਸ਼੍ਰਰਾऽਲਮ |

w

ਤ੍ਮਥਯਾਤ੍ਭਮਾਨਰ੍ਤ੍ਹਰਃ ਪਰ੍ਯੇ ਿ ਮੁ ਕਤਯਾ

ਸਵਾਨਂਵਸਂਰਤ੍ਰਕੜੁ ਰਾ ਸ ਰਯਾ ਤ੍ਵਵ ਜੇਂਵਰਃ || ੨.੧੩ ||
ਰਸਯ ਪਰਭਸ਼੍
ੋ ਚਰ੍ਣਯੋਃ ਕੁਲਵੇਿਰਾਯਾਃ

ਭਤ੍ਕਤਂ ਬਬਂਧ੍ ਤ੍ਨਜਧ੍ਰ੍ਮਰ੍ਰਃ ਸ ਧ੍ੀਰ੍ਃ |
ਤ੍ਿਜ੍ਞਾਰਭਾਰ੍ਰਪੁ ਰ੍ਾਣਮਹਾਰ੍ਹਸਯਂ

ਯਂ ਭੁੱਟ ਇਰਯਤ੍ਭਿਵਂਤ੍ਰ ਜਨਾ ਤ੍ਿਨੀਰਮ || ੨.੧੪ ||
ਗੋਤ੍ਿਂਵਸੁਂਵਰ੍ਕਥਾਸੁ ਧ੍ਯਾ ਸ ਨ੍ੜੂ ਣਾਂ
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ਆਨਂਵਯਿੰ ਨ ਤ੍ਕਲ ਕੇਿਲਤ੍ਮਂਤ੍ਵਰ ਯਾਤ੍ਣ |
ਤ੍ਕਂਰੁ ਪਰਭੋ ਰ੍ਜਰਪੀਠਪੁ ਰ੍ੇ ਪਵਾਬਜਂ

ਸ਼੍ਰੀਿੁੱਲਭਸਯ ਭਜਰਾਮਤ੍ਪ ਵੈਿਰਾਨਾਮ || ੨.੧੫ ||
ਇੁੱਥਂ ਹਰ੍ੇਰ੍ੁਣਕਥਾਸੁਧ੍ਯਾ ਸੁਤ੍ਪੜੁ ਪਤੋ

ਨੈਰ੍ੁਣਯਿਾਤ੍ਵਸ਼੍ੁ ਜਨੇਸ਼੍ਵਤ੍ਪ ਸਾਗਰਹਸ਼੍
ੇ ੁ|

gm

ਰਰ ਾਰਾ ਯ ਏਿ ਨਰ੍ਕਾਰ ਸ ਤ੍ਹ ਪੁ ਰਰਨਾਮ

a.
c

ਤ੍ਧ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰਿਣਸ਼੍ੋਤ੍ਧ੍ਰਯਾ ਪਰਵਧ੍ਯੌ || ੨.੧੬ ||

om

ਰਰਵ ੇ ਸ ਕਾਲਚਲਧ੍ੀਰ੍ਤ੍ਰਸਂਸ਼੍ਯਾਲੁਃ ਧ੍ੀਮਾਨ
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ਮੁ ਯਾਿਨਂ ਨ ਸੁਲਭਂ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਾਵਪੂ ਰ੍ਣਾਰ |

ਰਸ੍ਮਾਰ ਸਮਸਤਤ੍ਿਵਪਰਯਮਿਵਯਹੀਨਂ

.y

ਤ੍ਿਵਯਾਕਰ੍ਾਕੜੁ ਤ੍ਰ ਲਭੇਮਤ੍ਹ ਕੈਰ੍ ੁਪਾਯੈ ਃ || ੨.੧੭ ||

w

w

ਪੂ ਰ੍ਵੇऽਤ੍ਪ ਕਰ੍ਵਮਪਰ੍ਾਸ਼੍ਰ੍ਪਾਂਿੁਮੁ ਯਾਃ

w

ਯਤ੍ਪਸੇਿਯਾ ਗੁਣਗਣਾਢ੍ਯਮਪਰਯਮਾਪੁ ਃ |
ਰਂ ਪੂ ਰ੍ਣਸ਼੍ਿੁਣਰਨੁਂ ਕਰ੍ੁਣਾਮ੍ੜੁ ਰਾਤ੍ਬ੍ਂ

ਨਾਰ੍ਾਯਣਂ ਕੁਲਪਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰ੍ਣਂ ਿਰ ਜੇਮ || ੨.੧੮ ||
ਇੁੱਥਂ ਤ੍ਿਤ੍ਚਂਰਯ ਸ ਤ੍ਿਤ੍ਚਂਰਯਮਨਨਯ ਬਂਧ੍ੁਃ
ਪਰੇਸ਼੍ਠਪਰਵਂ ਰ੍ਜਰਪੀਠਪੁ ਰ੍ਾਤ੍ਧ੍ਿਾਸਮ |

ਭਕਤਯਾ ਭਿਾਤ੍ਬ੍ਭਯਭਂਗਵਯਾ ਸ਼੍ੁ ਭਾਤ੍ਪਮਾ

ਭੇਜੇ ਭੁਜਂਗਸ਼੍ਯਨਂ ਤ੍ਵਵ ਸ਼੍ਿਬਵਕਾਲਮ || ੨.੧੯ ||
4

ਪਰਨਯਾ ਸਮਂ ਭਗਿਰਃ ਸ ਭਜਨ ਪਵਾਬਜਂ

ਭੋਗਾਨ ਲਘੂ ਨਤ੍ਪ ਪੁ ਨਰ੍ਲਘਯਾਂਚਕਾਰ੍ |
ਵਾਂਰਂ ਸਵਯਂ ਚ ਹ੍ੜੁ ਵਯਂ ਵਮਯਾਂਚਕਾਰ੍

ਸਵੁੱਛਂ ਚ ਵੇਹਮਤ੍ਧ੍ਕਂ ਤ੍ਿਮਲੀਚਕਾਰ੍ || ੨.੨੦ ||
ਰੀਿਰ ੈਃ ਪਯੋ ਿਰਰਮੁ ੈਤ੍ਰ੍ਵ ਤ੍ਿਧ੍ ਿਰ ਰਾਗਰਯੈਃ
ਜਾਯਾਪਰੀ ਗੁਣਗਣਾਰ੍ਣਿਪੁ ਰਰਕਾਮੌ |

om

ਸਂਪੂ ਰ੍ਣਪੂ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਮਰੋ ਸ਼੍ਯਰਾਂ ਤ੍ਨਰਾਂਰਂ

a.
c

ਵੇਿੇਤ੍ਰ੍ਰਾਤ੍ਿਿ ਪੁ ਰ੍ਾऽਤ੍ਵਤ੍ਰਕਸ਼੍ਯਪੌ ਰੌ || ੨.੨੧ ||

ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਧ੍ਰ੍ਪਰਰਤ੍ਰਸ਼੍ਾਰ੍ਸ਼੍ਰ੍ੀਰ੍ਯਸ਼੍ਟੀ |
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ਭੂਤ੍ਰ੍ਿਰ ਰਪਰਭਿਤ੍ਵਿਯਸੁਕਾਂਤ੍ਰਮਂਰੌ
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ਨਾਥਸਯ ਭੂਤ੍ਰ੍ਕਰ੍ੁਣਾਸੁਧ੍ਯਾऽਤ੍ਭਤ੍ਸ਼੍ਕਤੌ

ਰੌ ਵੇਹਸ਼੍ੁ ੁੱਤ੍ਧ੍ਮਤ੍ਰਮਾਰਰ ਮਥਾਲਭੇਰਾਮ || ੨.੨੨ ||

w
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ਕਾਂਰਾਦ੍ੜੁ ਰੌ ਸਮੁ ਤ੍ਚਰੇ ऽਥ ਬਭਾਰ੍ ਗਰ੍ਭਂ

w

ਸਾ ਭੂਸੁਰ੍ੇਂਵਰਵੁਤ੍ਹਰਾ ਜਗਰਾਂ ਤ੍ਹਰਾਯ |

w

ਅੁੱਛਾਂਬਰ੍ੇਿ ਰ੍ਜਨੀ ਪਤ੍ਰ੍ਪੂ ਤ੍ਰ੍ਰਾਸ਼੍ਾ

ਭਾਤ੍ਿਨਯਪਾਸਤਰਮਸਂ ਤ੍ਿਧ੍ੁਮਾਵਯਪਕਸ਼੍ਾਰ || ੨.੨੩ ||
ਰਂ ਪੂ ਰ੍ਵਪਕਸ਼੍ਤ੍ਸਰਤ੍ਬਂਬਤ੍ਮਿ ਪਰਵੜੁ ੁੱਧ੍ਂ

ਯਾਿਵ ਤ੍ਵਵ ਜੇਂਵਰਿਤ੍ਨਰਾ ਸੁਸ਼੍ੁ ਿੇऽਰਰ ਰਾਿਰ |
ਅਂਸ਼੍ੇਨ ਿਾਯੁ ਰ੍ਿਰੀਰ੍ਯ ਸ ਰ੍ੂਪਯਪੀਠੇ

ਤ੍ਿਸ਼੍ਣਂ ਪਰਣਮਯ ਭਿਨਂ ਪਰਯਯੌ ਰਵੀਯਮ || ੨.੨੪ ||

5

ਸਂਪੂ ਰ੍ਣਲਕਸ਼੍ਣਚਣਂ ਨਿਰ੍ਾਜਮਾਨ

ਵਵ ਾਰ੍ਾਂਰਰ੍ਂ ਪਰ੍ਮਸੁਂਵਰ੍ਮਂਤ੍ਵਰ੍ਂ ਰਰ |
ਰ੍ਾਜੇਿ ਸਤ੍ਪਪੁ ਰ੍ਿਰ੍ਂ ਭੁਿਨਾਤ੍ਧ੍ਰ੍ਾਜੋ

ਸਂਰੁ ਸ਼੍ਯਰਾਂ ਸਕਲਸਿੰਤ੍ਨਕਰ੍ੈਰ੍ਸਦ੍ਤ੍ਭਃ

a.
c

ਤ੍ ਵਯੇਰ ਿਾਯੁ ਰ੍ਯਮਾਤ੍ਿਰ੍ਭੂਰ ਪ੍ੜੁ ਤ੍ਥਿਯਾਮ |
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ਤ੍ਨਸ਼੍ਕਾਸਯਨ ਪਰ੍ਮਸੌ ਭਗਿਾਨ ਤ੍ਿਿੇਸ਼੍ || ੨.੨੫ ||

ਆ ਯਾਤ੍ਨਰੀਿ ਸੁਰ੍ਵੁਂਵੁਤ੍ਭਮਂਵਰਨਾਵਃ
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ਪਰਾਸ਼੍ਰਾਤ੍ਿ ਕੌਰੁ ਕਿਸ਼੍ੈਤ੍ਰ੍ਹ ਮਾਨੁਸ਼੍ੈਸ਼੍ਚ || ੨.੨੬ ||
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ਨਾਥਂ ਤ੍ਨਸ਼੍ੇਿਯ ਭਿਨਾਨਤ੍ਰਵੂਰ੍ਮਾਪਤਃ

ਪਰਾਜ੍ਞੋ ਮਹਪਰਕੜੁ ਰਵੁਂਵੁਤ੍ਭਨਾਵਪੂ ਰ੍ਵਾਰ |
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ਪੁ ਰਰੋਦ੍ਭਿਸ਼੍ਰਿਣਰੋ ਮਹਵਾਪਯ ਸੌ ਯਂ

w

ਜ੍ਞਾਨਂ ਪਰ੍ੋਕਸ਼੍ਪਵਮਪਯਮਰੇ ਸ਼੍ਟਹਰ
ੇ ੁ ਮ || ੨.੨੭ ||

w

w

ਆਤ੍ਿਸ਼੍ਯ ਿੇਸ਼੍ਮ ਤ੍ਨਜਨਂਵਨਤ੍ਮਂਵੁਿਕਤਰਂ

ਭੂਯੋऽਤ੍ਭਨਂਵਯ ਸ ਮੁ ਕੁਂਵਵਯਾਂ ਪਰਿਂਵਯ |

ਜਾਰਸਯ ਰਸਯ ਗੁਣਜਾਰਿਹਸਯ ਜਾਰ-

ਕਰ੍ਮਾਤ੍ਵਕਰ੍ਮਤ੍ਨਿਹਂ ਤ੍ਿਵਧ੍ੇ ਸੁਕਰ੍ਮਾ || ੨.੨੮ ||
ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਖਮੇਿ ਯਵਭੂਵਸੁਵੇਿ ਏਸ਼੍ਃ

ਯਵ ਿਾਸੁਵੇਿਪਵਭਤ੍ਕਤਰ੍ਰਃ ਸਵਾऽਸੌ |
ਰਵ ਿਾਸੁਵੇਿਪਵਮਨਵ ਿਵਨ ਸੁਰ੍ੇਂਵਰਾਃ
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ਰਾਰੇ ਨ ਯਿੰ ਤ੍ਨਗਤ੍ਵਰਂ ਸੁਰਨਾਮਕਰ੍ਤਰਾ || ੨.੨੯ ||
ਪਾਰੁ ਂ ਪਯਾਂਤ੍ਸ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਿੇ ਤ੍ਕਲ ਗੋਪਰਵੋऽਸ੍ਮੈ
ਪੂ ਰ੍ਵਾਲਯਃ ਸਵਸੁਰਸੂਨੁਰਯਾ ਪਰਜਾਰਃ |

ਤ੍ਨਰ੍ਵ ਾਣਹੇਰੁ ਮਲਤ੍ਭਸ਼੍ਟ ਪਰ੍ਾਤ੍ਪਮਤ੍ਿਵਯਾਂ

ਵਾਨਂ ਧ੍ੁਿਂ ਫਲਤ੍ਰ ਪਾਰਰ ਗੁਣਾਨੁਕੂਲਯਾਰ || ੨.੩੦ ||

ਰਰ ਪੁ ਰਰਰ੍ਰਨਮੁ ਪਗੜੁ ਹਯ ਕਵਾਤ੍ਚਵਾਪਤਃ

a.
c

ਕਾਂਰਯਾ ਤ੍ਿਿਂਤ੍ਬਰਨਿੇਂਵੁ ਜਗਰਯਨਰ੍ਘਮ |

om

ਅਰਰ ਸਤਮੇਿ ਸਰਰਂ ਪਤ੍ਰ੍ਫੁੁੱਲਚਕਸ਼੍ੁ ਃ

ਨਰਵ ਾ ਹਤ੍ਰ੍ਂ ਰ੍ਜਰਪੀਠਪੁ ਰ੍ਾਲਯਂ

gm

ਸਵਸਵਾਤ੍ਮਨੇ ਬੁਧ੍ ਉਪਾਯਨਮਾਰ੍ਪਯਰ ਸਃ || ੨.੩੧ ||

ou
si

ਰਂ ਬਾਲਸਯ ਸਂਪਵਮਨਾਪਵਮਰ੍ਖਤ੍ਯਰਵ ਾ |
ਸਾਕਂ ਸੁਰੇਨ ਪਤ੍ਰ੍ਿਾਰ੍ਜਨਾਤ੍ਨਵ ਰੋऽਸੌ

w

w

w

.y

ਪਰਾਯਾਿੰਤ੍ਨਸ਼੍ੀਥਸਮਯੇ ਤ੍ਨਜਮੇਿ ਧ੍ਾਮ || ੨.੩੨ ||

ਵੋਸ਼੍ੇਯੁ ਸ਼੍ਾਂ ਸਮਮਨੇਨ ਿਨੇऽਤ੍ਰਭੀਮੇ

ਰਰਕਰ ੀਤ੍ਿਰਗਰਹ ਇਹੈਕਰਮਂ ਰੁ ਰੋਵ |

ਉਵਵ ਾਂਰਰ੍ਕਤਮਿਲੋ ਕਯ ਰਮਭਯਧ੍ਾਤ੍ਯ

ਕੇਨਾਪਯਹੋ ਨ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ੁ ਰੁ ਰ ਕਥਮੇਸ਼੍ ਇੁੱਥਮ || ੨.੩੩ ||
ਆਤ੍ਿਸ਼੍ਯ ਪੂ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਮੁ ਿਾਚ ਮਹਾਗਰਹऽੋ ਸੌ
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ਅਸ੍ਮਤ੍ਵਵ ਹਾਰ੍ਸਮਯੋਪਗਰਾਨ ਸਮਸਤਾਨ |
ਯੁੱਛਤ੍ਕਤਗੁਤ੍ਪਤਰ੍ਤ੍ਹਰਾਨਲਮਸ੍ਤ੍ਮ ਹਂਰੁ ਂ

ਲੋ ਕੇਸ਼੍ਵਰ੍ਃ ਸ ਬਰ ਬਾਲਰਮਃ ਤ੍ਕਲੇ ਤ੍ਰ || ੨.੩੪ ||
ਸਤਨਯੇਨ ਬਾਲਮਨੁਰੋਸ਼੍ਯ ਮੁ ਹ ਃੁ ਸਵਧ੍ਾਮਨੋ

ਮਾਰਾ ਕਵਾਚਨ ਯਯੌ ਤ੍ਿਰ੍ਹਾਸਹਾऽਤ੍ਪ |

ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਸਯ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਪਤ੍ਰ੍ਪਾਲਕਪਾਲਨਾਯ
ਸਾ ਬਾਲਕਂ ਪਰਰ੍ੁਤ੍ਵਰਂ ਪਤ੍ਰ੍ਸਾਂਰਵ ਯਂਰੀ

gm

ਮੁ ਗ੍ਾਕਸ਼੍ਰ੍ੇਣ ਿਚਸਾऽਨੁਤ੍ਨਨਾਯ ਮੁ ਗ੍ਾ |

a.
c

om

ਕਨਯਾਂ ਤ੍ਨਜਾਮਨੁਗੁਣਾਂ ਤ੍ਕਲ ਭੀਰ੍ੁਰ੍ੇਸ਼੍ਾ || ੨.੩੫ ||

ਮਾ ਰਾਰ ਰਾਰ ਸੁਮੁ ੇਤ੍ਰ ਪੁ ਨਃ ਪਰਰ੍ੋਵੀਃ

ou
si

ਮਾਰਾ ਰਨੋਤ੍ਰ ਰ੍ੁਤ੍ਚਰਂ ਰਵ ਤ੍ਰ੍ਰਂ ਰਿੇਤ੍ਰ || ੨.੩੬ ||
ਰ੍ੋਵੇ ਤ੍ਕ੍ਰਯਾਸਮਤ੍ਭਹਾਰ੍ਰ ਏਿ ਵੜੁ ੁੱਰੇ

w

.y

ਪੋਰਸਯ ਮਾਰਤ੍ਰ੍ ਤ੍ਚਰ੍ਾਵਤ੍ਪ ਨਾऽਗਰਾਯਾਮ |

w

ਜਗਰਾਹ ਬਾਲਮਥ ਚੈਕਸ਼੍ਰ ਮਾਤ੍ਪੜੁ ਮਾਰ੍ਗਂ

w

ਸਾऽਤ੍ਪ ਤ੍ਕ੍ਰਯਾਸਮਤ੍ਭਹਾਰ੍ਰ ਏਿ ਬਾਲਾ || ੨.੩੭ ||
ਕਰ੍ਤਿਯਮੌਢ੍ਯਮਤ੍ਭਪਵਯ ਤ੍ਨਰ੍ੂਪਯ ਸਾ ਰਂ
ਪਰਾਭੋਜਯਰ ਲੁ ਕੁਲਸਖਕੁਲਂ ਪਰਪਕਵਂ |

ਸ਼੍ੀਰਂ ਪਯੋ ऽਤ੍ਪ ਸਰਰਂ ਪਤ੍ਰ੍ਪਾਯਯਂਰੀ

ਯਸਯੋਸ਼੍ਣਰ੍ੋਗਮਤ੍ਰਿੇਲਮਸ਼੍ਂਕਰਾਂਬਾ || ੨.੩੮ ||
ਨੂਨਂ ਤ੍ਪਪਾਸੁਰ੍ਤ੍ਰਰ੍ੋਤ੍ਵਤ੍ਰ ਹਂਰ ਬਾਲੋ
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ਤ੍ਧ੍ਙ ਮਾਂ ਵਯਾਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਹਰਾਂ ਪਰ੍ਕੜੁ ਰਯਸਕਤਾਮ |
ਇਰਯਾਕੁਲਾ ਗੜੁ ਹਮੁ ਪੇਰਯ ਰਵਾ ਪਰਸਿੰਨਂ

ਪੂ ਰ੍ਣੋਵਰ੍ਂ ਸੁਰਮਿੈਕਸ਼੍ਰ ਤ੍ਿਪਰਪਰਨੀ || ੨.੩੯ ||
ਪ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟਵਾऽਿਗਮਯ ਸਕਲਂ ਚ ਰਰਃ ਪਰਵੜੁ ੁੱਰਂ
ਯੂ ਨਾਂ ਚ ਵੁੁੱਸਹਤ੍ਮਵਂ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ੁ ਨੋਪਭੁਕਤਮ |

ਇੁੱਥਂ ਤ੍ਿਤ੍ਚਂਰਯ ਰਨਯਾਂ ਬਹੁ ਭਤ੍ਪਸਯਂਰਯਾ

gm

a.
c

om

ਭੀਰਂ ਰਯੋ ਰ ਕੁਤ੍ਪਰਂ ਮਨਸਾऽਨੁਰਪਤਮ || ੨.੪੦ ||

ਆਰ੍ੋਗਯਸ਼੍ਾਤ੍ਲਤ੍ਨ ਰਵਾऽਤ੍ਪ ਪੁ ਰ੍ੇਿ ਪੁ ਰਰੇ

ou
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ਤ੍ਿਸ੍ਮੇਰ੍ਰਾਮੁ ਪਜਗਾਮ ਜਨਨਯਮੁ ਸ਼੍ਯ |

.y

ਯਸਯ ਤ੍ਰਰ ਲੋ ਕਜਨਨੀ ਜਨਨੀ ਤ੍ਿਸ਼੍ੇऽਤ੍ਪ

w

ਪੀਰੇ ਨ ਤ੍ਿਸ੍ਮਯਮਿਾਪ ਸਮਸਤਸ਼੍ਕਤੇਃ || ੨.੪੧ ||

w

ਸਤਨਯਂ ਮੁ ਹ ਃੁ ਤ੍ਕਲ ਵਵੌ ਜਨਨੀ ਗੜੁ ਹੀਰਵ ਾ

w

ਕਸ਼੍ੇਮਾਯ ਰਂ ਤ੍ਕਲ ਵਧ੍ੁੱਜਨਕੋ ਜਜਾਪ |

ਅਨਯੋ ਜਨੋऽਤ੍ਪ ਤ੍ਕਲ ਲਾਲ਼ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਮ ਤ੍ਕਂਰੁ

ਸਰ੍ਵ ੋऽਤ੍ਪ ਰਨ੍ਮੁ ਸੁਹਾਸਰ੍ਸਾਯਨੋਰਕ ਃ || ੨.੪੨ ||
ਵੇਿਾਤ੍ਵਸਦ੍ਤ੍ਭਰ੍ਨੁਪਾਤ੍ਲਰਯਾऽऽਵਰ੍ੇਣ

ਵੇਿਯਾऽऽਤ੍ਪਮਨੇਿ ਤ੍ਿਲਸਤ੍ਪਪਵਯਾ ਤ੍ਨਰਾਂਰਮ |
ਅਿਯਕਤਯਾ ਪਰਥਮਰੋ ਿਵਨੇऽਸਯ ਿਾਣਯਾ
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ਸ਼੍ਾਲੀਨਯੇ ਿ ਭੁਿਨਾਤ੍ਰ੍ਚਰਯਾ ਤ੍ਿਜਹਰ ੇ || ੨.੪੩ ||
ਪਰਾਤ੍ਗਰਂ ਣਂ ਸਵਯਮਥ ਤ੍ਸਖਤ੍ਰਮੇਸ਼੍

ਚਕ੍ਰੇ ਪਸ਼੍ਚਾਵ ਗਤ੍ਰਂ ਪਤ੍ਰ੍ਚਯੇ ਨ ਤ੍ਕਲ ਕ੍ਰਮੇਣ |
ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਸਯ ਚੇਤ੍ਸ਼੍ਟਰਮਹੋ ਯਵਨੁਗਹ
ਰ ਣ
ੇ

ਸਰ੍ਵ ਂ ਰਵਸਯ ਪਿਨਸਯ ਤ੍ਿਿਂਬਨਂ ਤ੍ਹ || ੨.੪੪ ||
ਪੁ ੁੱਛਾਂਰਮੁੱਛਮਿਲਂਬਯ ਕਵਾਤ੍ਚਵੇਸ਼੍

a.
c

ਪਰਾਯਾਰ ਤ੍ਪਰਯਸਯ ਸਹਸਾ ਸਵਜਨੈਰ੍ਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟੋ

om

ਪਰਾਰਰ੍ਵਰ ਜਾਵ ਿਰ ਜਰ ਏਿ ਤ੍ਨਜਰ੍ਸ਼੍ਭਸਯ |

ਨਾਨਾਿਨੇਸ਼੍ੁ ਚਰ੍ਰਸ਼੍ਚਰ੍ਰਸਤੜੁ ਣਾਤ੍ਨ || ੨.੪੫ ||

gm

ਉੱਰੁ ਂਗਸ਼੍ੜੁ ਂਗਲਤ੍ਸਰਸਯ ਮਤ੍ਹਸ਼੍ਠਮੂ ਰ੍ਤੇਃ
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ਪਾਵਾਵੜੁ ਰਾਿਤ੍ਨਰਲ਼ਸਯ ਸੁਰ੍ਂਧ੍ਰਕਸਯ |
ਆਤ੍ਸ਼੍ਰਰਯ ਰਸਯ ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੁ ਭऽੇ ਿਯਿੈਕਵੇਸ਼੍ਂ

.y

ਬਾਲੋ ਤ੍ਵਿਾਕਰ੍ ਇਿੋਵਯਪਰ੍ਵ ਰਸਯ || ੨.੪੬ ||

w

w

ਲੀਲਾਂ ਕਰ੍ੋਤ੍ਰ ਨੁ ਗੜੁ ਹਾਂਰਰ੍ਗੋ ਨੁ ਬਾਲਃ

w

ਕੂਪਾਂਰਰ੍ੇ ਨੁ ਪਤ੍ਰਰਃ ਪਰਕੜੁ ਤ੍ਰਸਵਰਂਰਰਃ |

ਇੁੱਥਂ ਤ੍ਿਤ੍ਚਂਰਯ ਸ ਮੁ ਹ ਃੁ ਸਵਜਨੋ ਤ੍ਿਮ੍ੜੁ ਗਯ

ਹਂਰਾਨਿੇਕਸ਼੍ਯ ਰਨਯਂ ਹ੍ੜੁ ਤ੍ਵ ਰਾਪਮਾਪ || ੨.੪੭ ||
ਬਾਲਸਯ ਬਾਲਪਤ੍ਰ੍ਲਂਬਨਗੋਚਰ੍ਂ ਰਵ

ਿਯਸ਼੍ਵਸਯਰਾਤ੍ਪ ਿਚਨਂ ਿਨਗੋਚਰ੍ੋਕਤਮ |

ਯਰ ਸਾਯਮੈਕਸ਼੍ਰ ਜਨਃ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ੁ ਮਾਿਰ ਜਂਰਮ

ਏਕਾਬਵਕਂ ਵੜੁ ਸ਼੍ਭਬਾਲਕੜੁ ਰਾਿਲਂਬਮ || ੨.੪੮ ||
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ਤ੍ਚਂਰਾਮਣੀਂਵਰ ਤ੍ਮਿ ਤ੍ਚਂਤ੍ਰਰਵਂ ਵਤ੍ਰ੍ਵਰ ੋ

ਤ੍ਿਜ੍ਞਾਨਮਾਰ੍ਗਤ੍ਮਿ ਤ੍ਿਸ਼੍ਣਪਰ੍ਂ ਮੁ ਮੁ ਕਸ਼੍ੁ ਃ |
ਨਸ਼੍ਟਂ ਚ ਨਂਵਨਤ੍ਮਤ੍ਰ ਸਵਜਨੋऽਸਯ ਲਬ੍ਵਾ
ਲੀਲਾਿਸਾਨਸਮਯੇ ਸਹਸਾ ਕਵਾਤ੍ਚਵ
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ਰ੍ੋੁੱਧ੍ੈਸ਼੍ ਨੋऽਤ੍ਸਤ ਧ੍ਤ੍ਨਕੋ ਵੜੁ ਸ਼੍ਤ੍ਿਕ੍ਰਯੀਤ੍ਰ

a.
c

ਆਰ੍ਯੋऽਮੁ ਨਾऽਭਯਿਹ੍ੜੁ ਤ੍ਰਂ ਪਰਤ੍ਰ ਚੋਵਯਮਾਨਃ |

om

ਨਾਥਸਯ ਰਸਯ ਰਮਨੁਗਹ
ਰ ਮੇਿ ਮੇਨੇ || ੨.੪੯ ||

ਪਰੋਿਾਚ ਨਂਵਨਮੁ ੇਂਵੁਮਿੇਕਸ਼੍ਯ ਮਂਵਮ || ੨.੫੦ ||

ou
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ਲੀਲਾਕਰ੍ੇਣ ਸ ਕਰ੍ੇਣ ਸੁਕੋਮਲੇ ਨ

ਬੀਜਾਂਰਰ੍ਾਤ੍ਣ ਤ੍ਕਲ ਕਾਤ੍ਨਤ੍ਚਵਾਸ਼੍ੁ ਰਸ੍ਮੈ |

w

.y

ਸ੍ਤ੍ਮਰਵ ਾऽਰ੍ਭਕੋऽਤ੍ਭਮਰਤ੍ਨਸ਼੍ਕਪਵੇ ਯਵਾऽਵਾ-

w

ਵਾਵੁੱਰ ਰਾਤ੍ਨ ਧ੍ਤ੍ਨਕੋ ਬਹੁਮਾਨਪੂ ਰ੍ਵਮ || ੨.੫੧ ||

w

ਲਬ੍ਂ ਸੁਰਾਤ੍ਵਤ੍ਰ ਿਵਨ ਤ੍ਵਵ ਜਪੁ ਂਗਿੇਨ

ਕਾਲਾਂਰਰ੍ੇ ਤ੍ਨਜਧ੍ਨੇ ਪਰਤ੍ਰਤ੍ਵਤ੍ਪਤ੍ਸਰੇ ऽਤ੍ਪ |
ਸਾਕਸ਼੍ਾਵਮਾਨਿਨਿਾਕੜੁ ਤ੍ਰਰਃ ਸ ਲੇ ਭੇ

ਬੀਜੁੱਛਲੇ ਨ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਾਰ੍ਖਮਹੋ ਤ੍ਿਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਟਮ || ੨.੫੨ ||

ਿਾਸੁਵੇਿਤ੍ਮਹ ਿਾऽਸੁਵੇਿਰਾ ਸਰਕ ਲਾਮਤ੍ਭਨਨਂਵ ਰਂ ਜਨਃ |

ਿਾਸੁਵੇਿਤ੍ਮਤ੍ਰ ਿਾਸੁਵੇਿਸਿੰਨਾਮਕਂ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਲੀਲਮਰ੍ਭਕਮ || ੨.੫੩ ||
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ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਿਹਰ੍ਤ੍ਰ ਮਹਯਾਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਣਵਾਸੇऽਤ੍ਪ ਗੂਢ੍ੇ
ਸਮਜਤ੍ਨ ਸੁਜਨਾਨਾਂ ਤ੍ਚੁੱਰਮਾਨਂਵਪੂ ਰ੍ਣਮ |
ਉਵਯਤ੍ਰ ਘਨਮਾਲਾਲੀਨਭਾਨੌ ਚ ਭਾਨੌ

ਨਨੁ ਜਨਨਯਨਾਬਜੈਰ੍ਭ
ਲ ਯਰੇ ऽਲਂ ਤ੍ਿਕਾਸਃ || ੨.੫੪ ||
ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ

w

w

w
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a.
c

ਆਨਂਵਾਂਤ੍ਕਰੇ ਤ੍ਵਵ ਰੀਯਃ ਸਰ੍ਗਃ ||

om

|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਕੁਲਤ੍ਰਲਕ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ
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