|| ਸ਼੍ਰੀ ||

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||

੧੧. ਏਕਾਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ

ਪਰਚੁਰ੍ਾਂਰਰ੍ਪਰਿਚਨਂ ਫਤ੍ਣਰ੍ਾਿ ਉਪਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ਿ
ੁ ਾਨ ਸਸਨਕਾਤ੍ਦਮੁ ਤ੍ਨਃ |
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ਗਗਨੇऽਲ੍ਪਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟਿਪੁ ਰ੍ਰਰ ਜਨਃ ਰਵ ਤ੍ਰ੍ਰਂ ਤ੍ਨਲੀਨਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਾਪ ਪਦਮ || ੧੧.੧ ||
ਅਤ੍ਰਤ੍ਚਰਰ ਧ੍ਾਤ੍ਮਿ ਤ੍ਨਜਧ੍ਾਤ੍ਮਿ ਰ੍ਰਂ ਸਸਹਸਰਮਸਤਕਮਨਂਰਮਮੁ ਮ |
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ਮੁ ਨਯੋ ऽਤ੍ਿਿਾਦਯ ਤ੍ਿਨਯਾਿਰ੍ਣਾਃ ਿਰ੍ਮਨਵ ਯੁ ਂਜਰ ਰਦਾऽਰ੍ਥਤ੍ਮਮਮ || ੧੧.੨ ||
ਿਗਿੱਰਮਸਯ ਤ੍ਿਪੁ ਲਪਰਮਰਃ ਸਮਯਂ ਮਨੋਹਰ੍ਰਮਂ ਜਗਤ੍ਰ |
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ਮਤ੍ਹਰਂ ਿਿਦ੍ਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਪ ਲੋ ਕਪਰ ਪਠਰਾਂ ਮੁ ਹ ਃੁ ਫਲਮੁ ਦਸ਼੍ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਕਮ || ੧੧.੩ ||

w

ਅਤ੍ਧ੍ਕਾਤ੍ਰ੍ਣਾਂ ਫਲਮਲਂ ਤ੍ਿਦੁਸ਼੍ਾਂ ਿਿਤ੍ਰ ਪਰਵੜੁ ੱਤ੍ਰਰ੍ਤ੍ਰਿੀਰ੍ਯਿਰੀ |

ਇਤ੍ਰ ਰਤ੍ਫਲਂ ਸਫਲਸਂਕਥਨੋ ਿਗਿਾਨ ਪਰਪਂਚਯਰੁ ਿੂਤ੍ਰ੍ਦਯਃ || ੧੧.੪ ||
ਇਤ੍ਰ ਰੈ ਰ੍ ੁਦੀਤ੍ਰ੍ਰਮੁ ਦਾਰ੍ਮਤ੍ਰਃ ਿਚਨਂ ਤ੍ਨਸ਼੍ਮਯ ਸ ਜਗਾਦ ਤ੍ਗਰ੍ਮ |

ਸ਼੍ੜੁ ਣੁ ਰਾऽਦਰ੍ਣ ਮਹਨੀਯਰਮਂ ਮਹਨੀਯਪਾਦਸਮਯਸਯ ਫਲਮ || ੧੧.੫ ||
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ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਦਿਾਤ੍ਦ ਲਿਯਮਤ੍ਪ ਨਾਸਯ ਫਲਂ ਕਤ੍ਥਰਂ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਤ੍ਰ੍ਿ ਪਲਾਲਕੁਲਮ |
ਸਵਫਲਂ ਰੁ ਮੁ ਤ੍ਕਤਪਦਮੁ ਤ੍ਕਤਪਦਂ ਸ਼੍ੁ ਕਸ਼੍ਾਰ੍ਦਾਤ੍ਦਪਰ੍ਮਾਰ੍ਥਤ੍ਿਦਾਮ || ੧੧.੬ ||
ਪਰ੍ਮਾਗਮਾਰ੍ਥਿਰ੍ਸ਼੍ਾਸਤਰਤ੍ਮਦਂ ਿਜਰਾਮਮਾਨਿਕਲਾਰ੍ਤ੍ਚਰਮ |

ਿਰ ਜਰਾਮਹੋ ਪਰ੍ਮਿੈਸ਼੍ਣਿਰਾਂ ਰ੍ਰਯ ਸਵਲੋਕਮਤ੍ਜਰੋ ਤ੍ਦਸ਼੍ਤ੍ਰ || ੧੧.੭ ||
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ਨਨੁ ਰਰਰ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਤ੍ਿਿਿੈਕਪਦਂ ਪਰਤ੍ਰਿਾਤ੍ਰ ਪੂ ਰ੍ਣਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਸਯ ਪੁ ਰ੍ੀ |
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ਉਪਲਿਯਰ ਯਦੁਪਮਾਨਪਦਂ ਪਰਤ੍ਰਤ੍ਬਂਬਮਿ ਮਤ੍ਣਿਪਰਗਰਮ || ੧੧.੮ ||
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ਤ੍ਸਰਸੌਧ੍ਸਂਰਤ੍ਰਰ੍ੁਚਾ ਸ੍ਫੁਤ੍ਰ੍ਰਾ ਪਤ੍ਰ੍ਰੋ ऽਰ੍ੁਣਾਸ਼੍ਮਗ੍ੜੁ ਹਪਂਤ੍ਕਤਰ੍ ੁਤ੍ਚਃ |
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ਇਹ ਮੱਛਰ੍ੀਰ੍ਿਲਯ ਲਤ੍ਸਰਾਂ ਅਨੁਯਾਤ੍ਰ ਮੂ ਤ੍ਰ੍ਤਮਸੁਰ੍ਾਸੁ ਹ੍ੜੁ ਰਃ || ੧੧.੯ ||
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ਸ਼੍ਬਲ਼ਾ ਿਲ਼ੀਕਘਤ੍ਿਰਸ੍ਫਤ੍ਿਕਦਯੁਤ੍ਰਤ੍ਿਰ੍ਹ ਤ੍ਰ੍ਨ੍ਮਤ੍ਣਮਯੀ ਿਲ਼ਿੀ |

w
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ਪਰਤ੍ਰਸਦ੍ਮ ਿਾਤ੍ਰ ਯਮੁ ਨਾ ਤ੍ਮਤ੍ਲ਼ਰਾ ਤ੍ਸਰਸੌਰ੍ਸੈਂਧ੍ਿਪਯੋ ਤ੍ਿਤ੍ਰ੍ਿ || ੧੧.੧੦ ||
ਯਤ੍ਦ ਨਾਿਤ੍ਿਸ਼੍ਯਤ੍ਦਹ ਤ੍ਿਿਰ ਮਰਾਤ੍ਨਯਮੋ ਜਨਸਯ ਤ੍ਨਲਯਾਿਤ੍ਲਸ਼੍ੁ |

ਤ੍ਿਕਿਾ ਤ੍ਿਿਂਕਕ੍ੜੁ ਰਪਤ੍ਰਰ ਰਤ੍ਰਃ ਕ੍ੜੁ ਰਕਰਯਿੈਕ੍ਸ਼੍ਯਰ ਕਥਂਚਨ ਨੋ ||
੧੧.੧੧ ||

ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਸੁਲੋਪਗਰਤ੍ਚਰਰ ਪਿੀਸੁਤ੍ਿਰਾਨਲਂਤ੍ਬਮਤ੍ਣਦਾਮਗਣਃ |

ਸ਼੍ਰ੍ਣਾਂਰਰ੍ਸ਼੍ਵਤ੍ਧ੍ਕਪੂ ਰ੍ਣਰਃ ਪਰਚਕਾਤ੍ਸਤ ਤ੍ਿਿਰ ਮ ਇਿਾਿਗਲ਼ਨ || ੧੧.੧੨ ||
2

ਤ੍ਿਮਲਾਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਃ ਪਰਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਰ੍ਿ ਮਹਾਮਤ੍ਣਹਮਮੱਯਤ੍ਿਲਿਸੁਮਯੀ |

ਇਹ ਸਂਿਿਰ ਸਕਲਕਾਂਤ੍ਰਰ੍ਸਃ ਕਤ੍ਥਰੋ ऽਤ੍ਧ੍ਕੋਤ੍ਕਤਤ੍ਿਰ੍ਰਃ ਕਤ੍ਿਤ੍ਿਃ || ੧੧.੧੩

||

ਰਦਨਾਤ੍ਦਕਾਲਤ੍ਮਰਮੁ ਤ੍ਕਤਰ੍ਰਃਅਗਣੱਯਸ਼੍ਂਿੁਮੁ ਿਸਂਘਰਰਃ |
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ਨਗਰ੍ੈਰ੍ਮਹਾਪੁ ਰ੍ਮਸਂਹਤ੍ਰਮਰ ਲਸਤ੍ਰ ਪਰਿਰ੍
ੋ ਯਮਹੋ ਮਤ੍ਹਮਾ || ੧੧.੧੪ ||
ਿਿਨਂ ਤ੍ਿਿਾਤ੍ਰ ਿੁਿਨਕਪਰਃਿੁਿਨਰਰ ਯਾਦ੍ਿੁਰਗੁਣਾਤ੍ਰਸ਼੍ਯੀ |
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ਿਰ੍ਮਂਤ੍ਦਰ੍ਪਰਕਰ੍ਮਧ੍ਯਗਰਂ ਤ੍ਦਵ ਜਮਂਿਲਸਥਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ਮਂਿਲਿਰ || ੧੧.੧੫ ||
ਸਵਯਤ੍ਮਂਤ੍ਦਰ੍ੈਿ ਪਤ੍ਰਮਾਨਕਰ੍ੀ ਗ੍ੜੁ ਹਕਰ੍ਮ ਯਰਰ ਕੁਰ੍ ੁਰ ਸੁਰਰ੍ਾਮ |
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ਅਤ੍ਪ ਤ੍ਕਂਕਰ੍ੀਦਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਹਰਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਯਮਰਰ ਿਰ੍ਣਯਤ੍ਰ ਿਸ਼੍ਮਤ੍ਨ ਕਃ || ੧੧.੧੬ ||

w

ਕਮਲਾਪਤ੍ਰਃ ਕਮਲਯਾऽਮਲਯਾ ਕਮਨੀਯਯਾ ਕਮਲਲੋ ਚਨਯਾ |

ਅਮ੍ੜੁ ਰਾਤ੍ਹਰ੍ਾਜਮ੍ੜੁ ਦੁਿਗ
ੋ ਗਰਃ ਸਵਰ੍ਰੋ ऽਤ੍ਪ ਰਰਰ ਰ੍ਮਰ ਪਰ੍ਮਃ || ੧੧.੧੭ ||
ਰਰ੍ੁਣਪਰਿਾਕਰ੍ਸਹਸਰਰ੍ ੁਚਂ ਕਨਕਾਂਬਰ੍ਂ ਮਤ੍ਣਮਯਾਿਰ੍ਣਮ |

ਹਤ੍ਸਰਾਨਨੇਂਦੁਮਰ੍ਤ੍ਿਂਦਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਂ ਰਮਰ੍ੀਂਦਰ ਧ੍ਾਤ੍ਰ੍ਣਮਨੁਸ੍ਮਰ੍ਰ || ੧੧.੧੮ ||
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ਗਣਯਦ ਰ੍ਮਾऽਸਯ ਨ ਗੁਣਾਨਤ੍ਿਲਾਨ ਚਰੁ ਰ੍ਾਨਨਸ਼੍ਚਰੁ ਰ੍ਿਾਗਤ੍ਪ ਨੋ |

ਨ ਿਯਂ ਸਹਸਰਿਦਨਾ ਅਤ੍ਪ ਰਾਨ ਅਪਰ੍ੋਤ੍ਦਰਾਨਤ੍ਰਿਦਮ ਪੁ ਨਃ || ੧੧.੧੯ ||
ਤ੍ਿਧ੍ਯੋ ਤ੍ਿਹਂਗਪਰਯੋ ऽਗਤ੍ਣਰਾ ਰ੍ਮਣੀਯੁ ਰਾਸ਼੍ਚ ਫਤ੍ਣਪੇਂਦਰਮੁ ਿਾਃ |

ਪਰ੍ਯੋ ਗਿੂਤ੍ਰ੍ਸੁਿਿੋਗਤ੍ਮਰਾ ਅਿਲੋ ਕਯ ਰਂ ਦਧ੍ਤ੍ਰ ਮੋਦਰ੍ਸਮ || ੧੧.੨੦ ||
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ਸਚਰੁ ਰ੍ਿੁਜਾ ਿਨਜਪਰਰ ਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ੋ ਿਰ੍ਿਤ੍ਸ਼੍ਣੋ ऽਰਰ ਸਤ੍ਪਸ਼੍ਂਗਪਿਾਃ |
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a.
c

ਅਰ੍ੁਣਪਰਿਾਸ਼੍ਚ ਰਰ੍ੁਣਾਿਰ ਰ੍ੁਚੋ ਤ੍ਿਚਰ੍ਂਤ੍ਰ ਨਾਥਰ੍ੁਚਯਃ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਾਃ || ੧੧.੨੧ ||
ਿਗਿਤ੍ਸਮੀਪਮੁ ਪਯਾਰਿਰਾਂ ਪਰਮਦੋ ਨ ਕਿਲਮਲਬਧਰੁ ਲਃ |
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ਅਤ੍ਪ ਰਸਯ ਲੋ ਕਮਤ੍ਰਲੋ ਕਗੁਣਂ ਿਜਰਾਂ ਸੁਦੁਰ੍ਲਿਮਿੂਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ੁ ਿਃੈ || ੧੧.੨੨ ||
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ਨ ਿਿਂਤ੍ਰ ਯਰਰ ਮ੍ੜੁ ਤ੍ਰਜਨ੍ਮਜਰ੍ਾਃ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਧ੍ਂ ਿਯਂ ਤ੍ਕਮੁ ਰ ਦੁਃਿਗਣਃ |

w

w

ਅਪਰ੍ਂ ਚ ਤ੍ਕਂਤ੍ਚਦਸ਼੍ੁ ਿਂ ਨ ਿਿਰ ਨ ਗੁਣਾਤ੍ਦ ਰਤ੍ਪਰਿਿਮੂ ਲਮਤ੍ਪ || ੧੧.੨੩ ||
ਅਨੁਿੂਯਰ ਸੁਿਮਨਂਰਸਿੈਃ ਸਕਲੈ ਰ੍ਲਂਮਤ੍ਰਪਦਂ ਸਰਰਮ |

ਅਤ੍ਪ ਰਾਰ੍ਰਮਯਸਤ੍ਹਰੈ ਃ ਸਵਗੁਰ੍ੁਪਰਿਣੈ ਃ ਪਰ੍ਸ੍ਪਰ੍ਮੁ ਰ੍ ੁਪਣ
ਰ ਯੈ ਃ || ੧੧.੨੪ ||
ਅਤ੍ਰਸੁਂਦਰ੍ਾਃ ਸੁਰ੍ਿਯਃ ਪੁਰ੍ੁਸ਼੍ਾਃ ਹਤ੍ਰ੍ਚਂਦਨੇਨ ਨਿਚਂਦਰਰ੍ੁਚਾ |

ਚਲਚਾਰ੍ੁਚਾਮਰ੍ਧ੍ਰ੍ਾਨੁਚਰ੍ਾ ਤ੍ਿਚਰ੍ਂਤ੍ਰ ਤ੍ਨਰਯਰਰ੍ੁਣਾ ਇਹ ਰ || ੧੧.੨੫ ||
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ਸਤ੍ਿਲਾਸਲਾਸਯਪਤ੍ਰ੍ਰੁ ਸ਼੍ਟਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ੋ ਮ੍ੜੁ ਦੁਗੀਰਿਾਦਯਮੁ ਤ੍ਦਰਸ਼੍ਰਿਣਾਃ |

ਅਨੁਰ੍ਂਜਯਂਤ੍ਰ ਨਿਕਂਜਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ੋ ਰ੍ਮਣਾ ਅਮੀ ਸਵਰ੍ਮਣੀਸਤਰ੍ ੁਣੀਃ || ੧੧.੨੬ ||
ਪਤ੍ਰ੍ਣਾਯਕਾਨੁਪਿਨਾਤ੍ਿਮੁ ਿਾਨ ਅਨੁ ਤ੍ਨੱਸਰ੍ਂਤ੍ਰ ਹਤ੍ਰ੍ਣੀਨਯਨਾਃ |

ਤ੍ਿਮਲਾਦ ਤ੍ਿਮਾਨਿਲਯਾੱਛਨਕੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ਮਂਿਲਾਤ੍ਦਿ ਰ੍ੁਚੋ ਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਾਃ || ੧੧.੨੭
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ਅਰ੍ੁਣਾਸ਼੍ਮਿਰ੍ਣਰਨਿਸਤਨਿਃ ਸ਼੍ੁ ਿਹਾਰ੍ਸੰਤ੍ਨਿਰ੍ੁਚੋऽਪਯਪਰ੍ਾਃ |
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ਹਤ੍ਰ੍ਨੀਲਨੀਲਰ੍ੁਚਯੋ ऽਰਰ ਪਰ੍ਾਃ ਪਰਕਿੀਿਿਂਤ੍ਰ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਾਿਰ੍ਣਾਃ || ੧੧.੨੮ ||
ਸੁਤ੍ਚਰ੍ਦਯੁਰੀਰ੍ਦਧ੍ਤ੍ਰ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰਰ੍ਂ ਸਵਯਮਂਬਰ੍ਂ ਚ ਿਲੁ ਤ੍ਬਿਰ ਤ੍ਰ ਯਾਃ |
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ਸ਼੍ੁ ਕਤ੍ਨਃਸਵਨਾ ਧ੍ੁਿਤ੍ਮਮਾ ਅਪਰ੍ਾਃ ਸੁਪਯੋ ਧ੍ਰ੍ਾ ਜਲਧ੍ਰ੍ਾਿਲਯਃ || ੧੧.੨੯ ||

w

ਸਮਰੀਰਤ੍ਿਦੁਮਿੁਿਾਂ ਸੁਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਾਂ ਪਦਪੱਲਿਾਗਰਯਨਿਰ੍ਕਤਰ੍ ੁਚੀਃ |

ਪਰ੍ਿਾਗਰਃ ਸ੍ਫਤ੍ਿਕਕੁੱਤ੍ਿਮਿੂਃ ਪਰਕਿੀਕਰ੍ੋਤ੍ਰ ਨ ਪੁ ਰ੍ਾ ਪਰਕਿਾਃ || ੧੧.੩੦ ||
ਹਤ੍ਰ੍ਣੀਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਾਂ ਤ੍ਨਿਸਨਾਤ੍ਨ ਬ੍ੜੁ ਹਤ੍ਸੁਤ੍ਨਰਂਬਤ੍ਬਂਬਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ੋਰ੍ੁਰ੍ ੁਚਾ |

ਸ਼੍ਬਲ਼ਦਯੁਰੀਤ੍ਨ ਮਦਨਸਯ ਜਗੱਜਯਿੈਜਯਂਰਯ ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਨਤ੍ਸ਼੍ਚਨੁਮਃ ||
੧੧.੩੧ ||
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ਕਰ੍ਪੱਲਿੈਸਤਰ੍ਤ੍ਲ਼ਰੈ ਰ੍ਲਤ੍ਲਰੈ ਃ ਅਸਕ੍ੜੁ ਰ ਕਵਣਰਕ ਨਕਕਂਕਣਕੈਃ |

ਨਿਰ੍ੋਮਰ੍ਾਤ੍ਜਿਤ੍ਲਿਲੁਮ੍ੜੁ ਦੁਪਰਰਨੂਦਰ੍ੈਰ੍ਤ੍ਰਮਨਾਕ ਰਰ੍ਲ਼ੈ ਃ || ੧੧.੩੨ ||
ਕੁਚਕੁਂਿਪੂ ਰ੍ਣਰਰ੍ਕਾਂਤ੍ਰਸੁਧ੍ਾਰ੍ਸਸ਼੍ਸ਼੍ਤ੍ਬਂਦੁਤ੍ਿਸਰ੍ੱਛਤ੍ਿਤ੍ਿਃ |

ਿਰ੍ਹਾਰ੍ਰ੍ਾਤ੍ਜਤ੍ਿਰ੍ੁਰਾਨੁਪਦਂ ਪਤ੍ਰ੍ਲੋ ਤ੍ਠਰਾਤ੍ਿਰ੍ਸ਼੍ਨਰ੍ੁਰ੍ਤ੍ਸ || ੧੧.੩੩ ||
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ਅਤ੍ਪ ਲੀਲਯਾ ਕੁਿਲਯੋ ੱਲਤ੍ਸਰੈ ਃ ਅਪਰ੍ੈਃ ਕਰ੍ੈਃ ਸਹਚਰ੍ੀਤ੍ਨਤ੍ਹਰੈ ਃ |
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c

ਿਦਨਃ ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਚਸ੍ਤ੍ਮਰਕਿਾਕ੍ਸ਼੍ਰ੍ਸੈਃ ਚਲਕੁਂਿਲੋ ੱਲਤ੍ਸਰਗਂਿਯੁ ਗੈਃ || ੧੧.੩੪ ||
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ਪਰਗਰਾਸੁ ਰਾਸੁ ਰ੍ਤ੍ਣਰੈ ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਮਤ੍ਣਨੂਪੁ ਰ੍ੈਤ੍ਰ੍ਿ ਪੁ ਰ੍ਾ ਗਤ੍ਦਰਾਃ |

ou
si

ਅਨੁਿੀਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰੁ ਂ ਰਨੁਤ੍ਿਲਾਸਤ੍ਮਮਂ ਰਰ੍ੁਣਾ ਿਿਂਰਯਥ ਤ੍ਨਵੜੁ ੱਰਮੁ ਿਾਃ ||

.y

੧੧.੩੫ ||

w

ਅਨੁਪਾਤ੍ਲਰਾਃ ਸਵਦਤ੍ਯਰੈ ਰ੍ਦਤ੍ਯਰਾਃ ਕਥਮਪਯੁਪਰਯ ਕੁਚਿਾਰ੍ਨਰਾਃ |

w

w

ਸ਼੍ਨਕੈਃ ਪੁ ਨਸਤਦਿਲਂਬਬਲਾਰ ਤ੍ਕਲ ਰਾ ਤ੍ਿਸ਼੍ਂਤ੍ਰ ਪਰ੍ਮੋਪਿਨਮ || ੧੧.੩੬ ||
ਹਤ੍ਸਰਪਰਸੂਨਤ੍ਨਕਰ੍ੋਰ੍ ੁਿਰ੍ਪਰਣਮਤ੍ਸੁਿਰ੍ਣਮਤ੍ਣਸਰ੍ਵ ਰਰ੍ੂਨ |

ਉਪਗੂਹਯੰ ਨਮ੍ੜੁ ਰਤ੍ਸਂਧ੍ੁਸਿਃ ਪਿਨੋ ਨ ਕਸਯ ਸੁਿਮਧ੍ਯਤ੍ਰ || ੧੧.੩੭ ||
ਿਰ੍ਪਾਤ੍ਰ੍ਿਦਰ ਕਸੁਕਲ੍ਪਰਰ੍ੁਿਰਜਪਾਤ੍ਰ੍ਜਾਰਹਤ੍ਰ੍ਚਂਦਨਿਰ |

ਸਤ੍ਹਰਂ ਸਮਾਤ੍ਦਪਦਰਾਨਨਗੈਃ ਪਤ੍ਰ੍ਿੂਸ਼੍ਯਂਤ੍ਰ ਰਦਹੋ ੜੁ ਰਿਃ || ੧੧.੩੮ ||
6

ਸ੍ਤ੍ਮਰਮਾਧ੍ਿੀਕੁਸੁਮਰ੍ਮਯਰਰ੍ੌ ਨਿਚਂਪਕਾਤ੍ਦਕੁਸੁਮੋੱਲਤ੍ਸਰੌ |

ਮਧ੍ੁਮਾਧ੍ਿੌ ਮਧ੍ੁਪਗੀਰ੍ਮਧ੍ੁਰ੍ੌ ਮਧ੍ੁਤ੍ਜਤ੍ਤਪਰਯਾਨ ਪਰਮਦਮਾਨਯਰਃ || ੧੧.੩੯ ||
ਨਿਮੱਤ੍ਲਕਾਸਰਜਮਿੀਸ਼੍ਟਰਮਃ ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਚਸਂਿਿਾਂ ਪਰਣਤ੍ਯਨੀਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ਤ੍ਸ |

om

ਕਲਯਨ ਸਵਯਂ ਨ ਕੁਸ਼੍ਲਤ੍ਰ ਤ੍ਕਲ ਪਰਤ੍ਰਘੱਿਯਰਯੁਰ੍ੁਕੁਚਾਿੁਰ੍ਸਾ || ੧੧.੪੦ ||

a.
c

ਮਧ੍ੁਰ੍ਸਵਰ੍ਾਸਤਰਪਰਰਰ ਰਤ੍ਰਪਰਕਿਾਂਰਪਂਤ੍ਕਤ੍ੜੁ ਰਨੇਰਰ ਰ੍ੁਚਃ |

ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਿਨੋऽਨੁਯਾਂਤ੍ਰ ਤ੍ਹ ਸਹਸਰਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਂ ਜਲਦਰ੍ੁ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਤ੍ਨਜਨ੍ੜੁ ੱਰਮਹ ||

ou
si

gm

੧੧.੪੧ ||

ਸ਼੍ਰ੍ਦੋੱਲਸਰੁਿਲਯਕ੍ਸ਼੍ਣਯਾ ਤ੍ਿਕਚਾਰ੍ਤ੍ਿਂਦਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਾਨਨਯਾ |

w

w

.y

ਤ੍ਪਰਯਯਾ ਚ ਸ਼੍ੋਿਨਸ਼੍ੁ ਕਸਵਨਯਾ ਰ੍ਮਰ ਜਨੋ ਮੁ ਿਰ੍ ਹਂਸਕਯਾ || ੧੧.੪੨ ||

w

ਅਤ੍ਿਨਂਦਯਨ ਤ੍ਹਮੜੁ ਰੁ ਂ ਸੁਸਿਾ ਸ੍ਫਤ੍ਿਕਾਚਲੱਛਲਤ੍ਹਮਾਤ੍ਧ੍ਕ੍ੜੁ ਰਮ |

ਫਤ੍ਲਨੀਕੁਲਂ ਕੁਸੁਮਯਨ ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ੋ ਹਸਰੀਿ ਫੁੱਲਨਿਕੁਂਦਰ੍ੁਚਾ || ੧੧.੪੩ ||
ਤ੍ਹਮਸ਼੍ੀਰਿਰ੍ਸ਼੍ਪਤ੍ਰ੍ਰਾਪਪੁ ਰ੍ੱਸਰ੍ਦੋਸ਼੍ਮੂ ਲਤ੍ਮਹ ਨਰ੍ੁਗੁਣਃ |

ਤ੍ਪਰਯਮਿ ਸਾਧ੍ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਨਰਯਮਹੋ ਸ ਤ੍ਿਮੁ ਤ੍ਕਤਮਾਤ੍ਨਤ੍ਰ ਤ੍ਿਮੁ ਤ੍ਕਤਮਰਾਮ ||
੧੧.੪੪ ||

7

ਅਮ੍ੜੁ ਰਸਰਗੁੱਰਮਫਲਪਰਸਿਾਨ ਅਮ੍ੜੁ ਰਾਯ ਰਰਰ ਜਨਰਾऽਰ੍ਪਯਤ੍ਰ |

ਉਪਿੋਕੁਮਪਯਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਬਂਧ੍ਿਸ਼੍ਾ ਪਰਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਂ ਪਰਯਾਤ੍ਰ ਸਕਲੋ ऽਤ੍ਪ ਸਦਾ || ੧੧.੪੫
||

ਪਰਮਦਾਤ੍ਰਰ੍ਕਮੁ ਪਯਾਰਿਰਾ ਪਰਮਦਾਗਣਨ ਚਰ੍ਰੋ ਪਿਨੇ |

om

ਉਪਗੀਯਰ ਸ੍ਮ ਮਧ੍ੁਰ੍ਂ ਮਧ੍ੁਤ੍ਜੱਚਤ੍ਰ੍ਰਂ ਸਕਾਂਰਰਤ੍ਰਨਾ ਸਰਰਮ || ੧੧.੪੬ ||

a.
c

ਲਲਨਾ ਲਲਂਰਯਤ੍ਿਿਰ੍ਂ ਪਰਿਰ੍ਾ ਲਤ੍ਲ਼ਰਾ ਲੁਨਂਤ੍ਰ ਕੁਸੁਮਾਤ੍ਨ ਪਰ੍ਾਃ |

gm

ਇਰਰ੍ਾਃ ਸਰਜੋ ਤ੍ਿਰ੍ਚਯਂਤ੍ਰ ਪਰੀਨ ਅਨੁਰ੍ਂਜਯਂਤ੍ਰ ਨ ਤ੍ਹ ਕਾਸ਼੍ਚਨ ਨੋ || ੧੧.੪੭ ||

ou
si

ਿਨਲੀਲਯਾ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਯਾ ਮੁ ਤ੍ਦਰਾਃ ਰਰ੍ੁਣਾ ਘਨਸਤਨਨਰਾਸਤਰ੍ ੁਣੀਃ |

.y

ਸੁਲਰਾਲਯਸ਼੍ੁ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਿਯ ਰ੍ਤ੍ਰਂ ਿਦਨਾਰ੍ਤ੍ਿਂਦਮਧ੍ੁਪਾ ਦਧ੍ਤ੍ਰ || ੧੧.੪੮ ||

w

w

ਰ੍ਤ੍ਸਕਾਃ ਸੁਧ੍ਾਪ੍ਸੁ ਸਰ੍ਸੀਸ਼੍ੁ ਰਰੋ ਰ੍ੁਰਨੂਪੁ ਰ੍ਾਨੁਕ੍ੜੁ ਰਸਾਰ੍ਤ੍ਸਕਾਃ |

w

ਤ੍ਿਹਰ੍ਂਤ੍ਰ ਸਾਕਮਿਗਾਹਯ ਧ੍ਿੈਃ ਜਲਮੱਿੁਕੋਤ੍ਸਿਹਸਦਵ ਦਨਾਃ || ੧੧.੪੯ ||
ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਾ ਤ੍ਿਧ੍ਾਯ ਤ੍ਿਹ੍ੜੁ ਰੀਃ ਸਤ੍ਲਲ ਤ੍ਿਕਿਸ਼੍ੁ ਤ੍ਿਦੁਮਰਿਸ਼੍ੁ ਗਰਾਃ |

ਸੁਰ੍ਤ੍ਿਂ ਸੁਿਰ੍ਣਮਥ ਿਰ੍ਣਕਮਾਦਦਰ ਸਿੀਕਰ੍ਗਰਂ ਮਤ੍ਹਲ਼ਾਃ || ੧੧.੫੦ ||
ਜਘਨਾਂਸ਼੍ੁ ਕੈਰ੍ਿਯਿਾਿਰ੍ਣੈ ਃ ਕੁਚਕੁਂਕੁਮਸ਼੍
ੈ ਚ ਕਚਮਾਲਯਿਰ੍ੈਃ |

ਨਯਨਾਂਜਨਰ੍ਤ੍ਪ ਤ੍ਮਥੋਬਜਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਾਂ ਘਤ੍ਿਰੈ ਰ੍ਲਂਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਰ੍ਲਂ ਤ੍ਕ੍ਰਯਰ || ੧੧.੫੧ ||
8

ਰਨੁਮਧ੍ਯਮਾ ਤ੍ਨਜਗ੍ੜੁ ਹਾਤ੍ਣ ਗਰਾਃ ਸਮਮਾਤ੍ਮਨਾਮਸੁਸਮੈਰ੍ਸਮੈਃ |

ਅਮ੍ੜੁ ਰਂ ਤ੍ਪਬਂਰਯਸੁਲਿਂ ਿਤ੍ਿਤ੍ਿਃ ਚਸ਼੍ਕੈਰ੍ਮਹਾਰ੍ਜਰਰ੍ਰਿਮਯੈ ਃ || ੧੧.੫੨ ||
ਮ੍ੜੁ ਦੁਕਮਰਸ਼੍ੱਯਮਨੁਰ੍ਾਗਿਰਾਂ ਮਤ੍ਣਮਂਚਮਂਤ੍ਚਰਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ੋऽਿਸਰ੍ |

om

ਅਤ੍ਪ ਚੋਤ੍ਦਰਾ ਅਤ੍ਧ੍ਰ੍ੁਹਂਤ੍ਰ ਸ਼੍ਨਃ ਤ੍ਿਨਯੋ ਤ੍ਹ ਿੂਸ਼੍ਯਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵ ਰ੍ਸਮ || ੧੧.੫੩ ||

a.
c

ਅਤ੍ਿਕਾਂਰਮੁੰ ਨਤ੍ਮਰਕਾਂਰਕੁਚਾ ਤ੍ਕਲ ਬਧ੍ਿਰੀ ਸਕੁਸੁਮਾਂ ਕਬਰ੍ੀਮ |

gm

ਸੁਮੁ ਿੀ ਸੁਲਕ੍ਸ਼੍ਯਿੁਜਮੂ ਲਿਤ੍ਲਃ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਿਯਰ ਪਰਣਤ੍ਯਨਾऽਤ੍ਰਰ੍ਸਾਰ ||

ou
si

੧੧.੫੪ ||

ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਵੜੁ ੱਰਰੁ ਂਗਕਤ੍ਠਨੋਰ੍ਤ੍ਸਜਦਵ ਯਿਾਤ੍ਰ੍ਰਾਯਰਤ੍ਨਜਾਂਰਰ੍ਯੋ ਃ |

w

w

.y

ਿੁਜਯੋ ਰ੍ਯੁਗਨ ਰ੍ਮਣੋ ਰ੍ਮਣੀਂ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਿਯ ਕੋऽਰਰ ਰ੍ਮਯੇੰਨ ਸੁਿੀ || ੧੧.੫੫ ||

w

ਸ੍ਤ੍ਮਰਫੁੱਲਮੁ ੱਲਤ੍ਸਰਤ੍ ੱਤ੍ਲਲਸਨ੍ਮਤ੍ਣਕੁਂਿਲਂ ਮ੍ੜੁ ਦੁਕਿਾਕ੍ਸ਼੍ਪਿੁ |

ਤ੍ਨਭ੍ੜੁ ਰੋ ਤ੍ਨਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸੁਤ੍ਚਰ੍ਂ ਸੁਰਨੋਃ ਪਰਤ੍ਰਚੁਂਬਤ੍ਰ ਤ੍ਪਰਯਰਮੋ ਿਦਨਮ ||
੧੧.੫੬ ||

ਨਰਮੁੰ ਨਮੱਯ ਮੁ ਿਚਂਦਰਮਸਂ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਂਿਸਂਭ੍ੜੁ ਰਮੁ ਦਾ ਸੁਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਃ |

ਉਪਰ੍ਮਯਰ ਨ ਰਰ੍ੁਣਨ ਤ੍ਚਰ੍ਂ ਮਧ੍ੁਰ੍ਾਧ੍ਰ੍ਾਮ੍ੜੁ ਰਰ੍ਸਂ ਤ੍ਪਬਰਾ || ੧੧.੫੭ ||

9

ਰ੍ਿਸਾਿਪਾਤ੍ਰਰਪ੍ੜੁ ਥੂ ਰ੍ਤ੍ਸਜਃ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਿਯ ਰਰਕ ਸ਼੍ਣਤ੍ਿਯਾਰਰਰ੍ਃ |

ਮਤ੍ਣਰਾਤ੍ਦਸੌਰ੍ਰਤ੍ਿਰਾਨਪਿੂ ਰ੍ਮਯਰਯਮੂ ਨ ਯੁ ਿਤ੍ਰਸਂਘ ਉਰ || ੧੧.੫੮ ||
ਅਤ੍ਰਲੌਤ੍ਕਕਾਨ ਰ੍ਮਯਰੋ ਰ੍ਮਣਾਨ ਰ੍ਮਯਂਰਯਲੌਤ੍ਕਕਗੁਣਾ ਲਲਨਾਃ |

om

ਅਨੁਰ੍ ੂਪਰ੍ੂਪਮਤ੍ਰਲੋ ਕਸੁਿਂ ਰਦਲੌਤ੍ਕਕਂ ਤ੍ਨਧ੍ੁਿਨਂ ਲਸਤ੍ਰ || ੧੧.੫੯ ||

a.
c

ਨ ਰ੍ਤ੍ਰਃ ਸ਼੍ਰਮਾਤ੍ਦਿਤ੍ਚਰਾ ਤ੍ਨਯਮਾਦ ਤ੍ਿਰ੍ਹਿਯਥਾऽਤ੍ਪ ਨ ਿਧ੍ੂਿਰ੍ਯੋ ਃ |

gm

ਪਰਤ੍ਰਕਾਤ੍ਮਨੀਪਰਣਯਰਃ ਕਲਹੋ ਨ ਸਮਤ੍ਸਤ ਦੋਸ਼੍ਰ੍ਤ੍ਹਰ ਤ੍ਹ ਪਦ || ੧੧.੬੦ ||

ou
si

ਸੁਿਸਂਤ੍ਿਦਾਤ੍ਮਕਰਯਾ ਿਪੁ ਸ਼੍ਾਂ ਸੁਰ੍ਤ੍ਿਰਵ ਮਿ ਬਤ੍ਹਰ੍ਂਰਰ੍ਤ੍ਪ |

w
w

੧੧.੬੧ ||

.y

ਹਤ੍ਰ੍ਧ੍ਾਤ੍ਮਿ ਦਂਪਤ੍ਰਗਣਸਯ ਰਰੋ ਨਨੁ ਮਾਨਯਰऽਤ੍ਪ ਮੁ ਤ੍ਨਤ੍ਿਃ ਸੁਰ੍ਰਮ ||

w

ਸ਼੍ੜੁ ਣੁ ਰਾਪਯਲੋ ਕਤ੍ਿਸ਼੍ਯਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਯਂ ਸਕਲਸਯ ਮੁ ਕਤਤ੍ਨਕਰ੍ਸਯ ਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਾਮ |

ਿਪੁ ਤ੍ਰ੍ਂਤ੍ਦਰ੍ਾਪਤ੍ਰਰ੍ਮਂਦਰ੍ਸਂ ਨਨੁ ਸੁਂਦਰ੍ਂ ਪਰਕਿਯਰਯਤ੍ਨਸ਼੍ਮ || ੧੧.੬੨ ||
ਮਤ੍ਣਰ੍ਾਤ੍ਜਰ੍ਾਤ੍ਜਰ ਮਹਾਮਕੁਿਂ ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਕਾਂਰਕੁਂਰਲ਼ਸਹਸਰਰਯਮ |

ਅਤ੍ਲ਼ਕਾਰ੍ਧਚਂਦਰਤ੍ਿਲਸੱਤ੍ਰਲਕਂ ਸ਼੍ਰਿਣੋ ੱਲਸਨ੍ਮਕਰ੍ਕੁਂਿਲਯੁ ਕ || ੧੧.੬੩ ||
ਪਤ੍ਰ੍ਪੂ ਰ੍ਣਚਂਦਰਪਤ੍ਰ੍ਹਾਤ੍ਸਮੁ ਿਂ ਜਲਜਾਯਰਾਕ੍ਸ਼੍ਮਰ੍ੁਣੋਸ਼੍ਠਪੁ ਿਮ |
10

ਹਤ੍ਸਰਾਿਲੋ ਕਲਤ੍ਲਰੈ ਰ੍ਰੁ ਲੈਃ ਅਤ੍ਿਨਂਦਯਰ ਪਰਣਰਮਾਤ੍ਮਜਨਮ || ੧੧.੬੪ ||
ਨਿਕਂਬੁਕਂਠਮਤ੍ਹਮਾਂਸ਼੍ੁ ਮਹੋ ਮਤ੍ਹਮੋਪਲੇਂ ਦਰਿਰ੍ਹਾਰ੍ਧ੍ਰ੍ਮ |

ਰ੍ਮਣੀਯਰ੍ਰਿਗਣਤ੍ਿੱਧ੍ਲਸਦਵ ਲਯਾਂਗੁਲੀਯਕਿਰ੍ਾਂਗਦਿਰ || ੧੧.੬੫ ||
ਰ੍ਤ੍ਿਚਕ੍ਰਰ੍ੁਕ ਪਰਕਰ੍ਚਕ੍ਰਕਰ੍ਂ ਤ੍ਿਧ੍ੁਤ੍ਬਂਬਕਂਬੁ ਮਧ੍ੁਰ੍ਾਂਬੁਰ੍ੁਹਮ |

a.
c

om

ਜਵਲਨਜਵਲਦਗਦਮੁ ਦਾਰ੍ਧ੍ਨੁਃ ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਵੜੁ ੱਰਹਸਤਮਤ੍ਰਰਾਮਰਰਲ਼ਮ || ੧੧.੬੬ ||
ਿਰ੍ਪੀਿਰ੍ਾਂਸਮਤ੍ਧ੍ਰ੍ਾਜਦੁਰ੍ੋਮਤ੍ਣਮਂਿਪਾਗਰਯਤ੍ਿਲਸਰਕ ਮਲਮ |

ou
si

gm

ਸਜਗੱਤ੍ਦਵ ਸਪਤਕਰਨੂਦਰ੍ਕਂ ਸ਼੍ੁ ਿਨਾਤ੍ਿਕਂਜਗਰਕਾਤ੍ਲ਼ਨੁਰਮ || ੧੧.੬੭ ||
ਅਤ੍ਰਕਾਂਰਕਾਂਤ੍ਚਪਦਕਾਂਤ੍ਚਤ੍ਮਲੱਰਪਨੀਯਿਂਗਰ੍ੁਤ੍ਚਤ੍ਪਂਗਪਿਮ |

w

.y

ਿਰ੍ਹਤ੍ਸਤਹਸਤਸਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ੋਰ੍ ੁਯੁ ਗਂ ਕ੍ਰਮਵੜੁ ੱਰਚਾਰ੍ੁਰਰ੍ਜਂਘਮੁ ਰ || ੧੧.੬੮ ||

w

w

ਿਰ੍ਨੂਪੁ ਰ੍ਂ ਪਰ੍ਮਰ੍ੁਕ ਪਰਪਦਂ ਨਿਤ੍ਿਦੁਮਦਯੁਤ੍ਰਨਿਾਿਤ੍ਲਮਰ |

ਅਤ੍ਰ੍ਿਾਤ੍ਰ੍ਜਧ੍ਵਜਕਲ਼ਂਕਲਸਤ੍ਪਦਪਾਂਸੁਪਾਤ੍ਿਰਜਗੱਤ੍ਰਰ ਰਯਮ || ੧੧.੬੯ ||
ਤ੍ਨਤ੍ਿਲਾਗਮਾਿਗਤ੍ਮਰੈ ਰ੍ਤ੍ਮਰੈ ਃ ਸੁਿਸਂਤ੍ਿਦਾਤ੍ਦਤ੍ਿਰ੍ਨਂਰਗੁਣੈ ਃ |

ਪਰਪਦਾਤ੍ਦਕਾਂਰਸਕਲਾਿਯਿਾਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਤ੍ਿਃ ਸਦੈਕਯਿਦਦੋਸ਼੍ਲਿਮ || ੧੧.੭੦ ||
ਅਤ੍ਧ੍ਕਾਤ੍ਰ੍ਣਾਂ ਗੁਣਤ੍ਿਸ਼੍ਸ਼੍ਿਸ਼੍ਾਦ ਤ੍ਦਵ ਪਦਾਦਯਨਂਰਚਰ੍ਣਾਂਰਰਯਾ |
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ਅਤ੍ਰਿਾਤ੍ਸਰਂ ਘਨਗੁਣਾਪਘਨਃ ਇਰਰ੍ੈਸ਼੍ਚ ਰੱਰਦੁਤ੍ਚਰੈ ਰ੍ੁਤ੍ਚਰੈ ਃ || ੧੧.੭੧ ||
ਨਿਿਾਨੁਿਾਃ ਕਨਕਕਾਂਤ੍ਰਪਰ੍ਂ ਿਰ੍ਹਾਰ੍ਹਾਤ੍ਰ੍ ਹਤ੍ਰ੍ਨੀਲਹਤ੍ਰ੍ਰ |

ਸ਼੍ਬਲ਼ਪਰਿਾਤ੍ਦਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਦਯੁਤ੍ਰਮਰ ਸੁਿਬੋਧ੍ਸੌਰ੍ਿਸੁਰ੍ੂਪਗੁਣਮ || ੧੧.੭੪ ||
ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਰ੍ਰਿਸ਼੍ ਿਤ੍ਧ੍ਕਂ ਜਗੱਰਰ ਯਪਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਮਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਮਹੋ ਮੁ ਹ ਰ੍
ੁ ਮੁ ਹ ਃੁ |
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ਸੌਂਦਰ੍ਯਸਾਰ੍ੈਕਰ੍ਸਂ ਰ੍ਮਾਪਰਃ ਰ੍ੂਪਂ ਰਦਾਨਂਦਯਰੀਹ ਮੋਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਣਃ || ੧੧.੭੩ ||

gm

ਇਜਯਰ ਯਜ੍ਞਸ਼੍ੀਲੈ ਃ ਸ ਯਜ੍ਞਃ ਪਰਾਜ੍ਞਮਧ੍ਯ ਪਰ੍ਃ ਪਰੋਚਯਰऽਨਯੈਃ |

ou
si

ਗੀਯਰ ਗਯਕੀਤ੍ਰ੍ਤਃ ਸੁਗੀਰੈ ਃ ਤ੍ਿਧ੍ਯਬੱਧ੍ੈਃ ਸਦਾऽऽਨਂਦਸਾਂਦਰ ੈਃ || ੧੧.੭੪ ||
ਿੈਕੁਂਠੇ ਰ ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਿਸ਼੍ਸ਼੍ਾ ਜਨਾਨਾਮਰਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਤ੍ਚੱਰਿਾਚਾਮਿੂਤ੍ਮਃ |

w

w

.y

ਿੈਕੁਂਠੇਰ ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਿਸ਼੍ਸ਼੍ਾਜਨਾਨਾਮੁ ਕਤਸ਼੍ਲਾਘਯ ਯੁ ਕਤਮਰਾਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਰਵ ਮ || ੧੧.੭੫ ||

w

ਯਂਯਂ ਸੁਿੀ ਕਾਮਯਰऽਰ੍ਥਮਰਰ ਸਂਕਲ੍ਪਮਾਰਰ ਾਰ ਸਕਲੋ ऽਤ੍ਪ ਸ ਸਯਾਰ |

ਇਰਯਿ ਿਦਾ ਅਤ੍ਪ ਿਦਯਂਤ੍ਰ ਮੁ ਤ੍ਕਤਂ ਰਰਃ ਕੋ ਤ੍ਿਿਿਾਤ੍ਰਰ੍ਕਃ || ੧੧.੭੬ ||
ਮਹਾਨਂਦਰੀਰ੍ਥਸਯ ਯ ਿਾਸ਼੍ਯਿਾਿਂ ਮਨੋਿਾਗ੍ਤ੍ਿਰ੍ਾਿਰ੍ਤਯਂਰ ਸਵਸ਼੍ਕਤਯਾ |

ਸੁਰ੍ਾਦਯਾ ਨਰ੍ਾਂਰਾ ਮੁ ਕੁਂਦਪਰਸਾਦਾਦ ਇਮਂ ਮੋਕ੍ਸ਼੍ਮਰ ਿਜਂਰ ਸਦਤ੍ਰ || ੧੧.੭੭
||
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|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਕੁਲਤ੍ਰਲਕ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ
ਸ਼੍ਰੀਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯ

w

w

w

.y
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si

gm

a.
c

om

ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਕਰ ਏਕਾਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ ||
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