|| ਸ਼੍ਰੀ ||

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||
੯. ਨਿਮਃ ਸਰ੍ਗਃ

ਚੋਦਯਂਰਮਥ ਗਂਰੁ ਮਾਦਰ੍ਾਰ ਰਰਰ ਧ੍ਰ੍ਮਜਮਜਂ ਪਰਣਮਯ ਸਃ |

a.
c

om

ਸੌਖ੍ਯਰੀਰ੍ਥਕਤ੍ਿਲੋ ਕਨਾਯਕੋ ਿੇਦਨਾਯਕਪੁ ਰ੍ੱਸਰ੍ੋ ਯਯੌ || ੯.੧ ||
ਆਸ਼੍ਰਮਾਂਰਰ੍ਮਿਾਪਯ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣਰਃ ਸ਼੍ਰਾਿਯਮੇਸ਼੍ ਸਕਲਂ ਚ ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੁਿਾਨ |
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ਤ੍ਚੱਰਵੜੁ ੱਤ੍ਰਮਨੁਵੜੁ ੱਤ੍ਰਮਾਨ ਗੁਰ੍ੋਃ ਸਾਧ੍ਵਿੇਰਯ ਗਮਨੋਨ੍ਮੁ ਖ੍ੋऽਭਿਰ || ੯.੨
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ਮਂਦਹਾਸਮ੍ੜੁ ਦੁਸੁਂਦਰ੍ਾਨਨਂ ਿਂਦਨੀਯਮਤ੍ਭਿਂਦਯ ਸਤ੍ਪਤ੍ਰਮ |

w

w

w

ਪਰਾਜ੍ਞਮੌਤ੍ਲਮਤ੍ਣਰ੍ਭਯਨੁਜ੍ਞਯਾ ਰਸਯ ਰਾਿਦਗਮਨ੍ਮਹਾਮਤ੍ਰਃ || ੯.੩ ||
ਰਸਯ ਿੱਲਭਰਮਾऽऽਸ ਿਾਸਭ ਃ ਮਾਨਸਾਰ ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਲਮਾਨਸਸਯ ਨੋ |

ਨਾਰਯਜਰ ਕ੍ਸ਼੍ਣਮਤ੍ਪ ਹਯਸਾਤ੍ਿਦਂ ਨੈਸ਼੍ ਨਾਥਤ੍ਿਰ੍ਹੀ ਰਰੋ ऽਭਿਰ || ੯.੪ ||
ਿੀਰ੍ਦ੍ੜੁ ਤ੍ਸ਼੍ਿਕ੍ੜੁ ਰਤ੍ਸਂਹਤ੍ਿਭਰ ਮਃ ਸ਼੍ਾਂਰਦ੍ੜੁ ਤ੍ਸ਼੍ਿਕ੍ੜੁ ਰਸ਼੍ਾਂਰਸੰਮਦਃ |

ਰਰਰ ਰਰਰ ਪਤ੍ਥ ਪਥਯਤ੍ਿਭਰ ਮਃ ਪਰ੍ਵ ਰਾਦਿਰਰਾਰ੍ ਸਰ੍ਵ ਧ੍ੀਃ || ੯.੫ ||

1

ਿਾਨਰ੍ੇਂਦਰ ਇਿ ਰੀਰ੍ਣਿਾਤ੍ਰ੍ਤ੍ਧ੍ਃ ਿਾਸੁਦੇਿ ਇਿ ਰ੍ਰਨਰ੍ਾਜਿਾਨ |

ਭੀਮਸੇਨ ਇਿ ਸ ਨਿਰ੍ਯਹ੍ੜੁ ਤ੍ਰਨਰਵੜੁ ਤ੍ਰਂ ਸਵਜਨਮਾਤ੍ਨਨਾਯ ਸਃ || ੯.੬ ||
ਅਤ੍ਗਨਸ਼੍ਰ੍ਮਮੁ ਖ੍ਪਂਚਸ਼੍ੈਤ੍ਰ੍ਵਵਜੈਃ ਅੰਨਮਾਹ੍ੜੁ ਰਮਲਂ ਪ੍ੜੁ ਥਕ ਸਮਮ |
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ਕ੍ੜੁ ਤ੍ਸਨਮਾਦਦਯਤ੍ਮਰਯਤ੍ਿਸ੍ਮਯਃ ਕ੍ੜੁ ਤ੍ਸਨਮੱਰੁ ਮਲਮੇਸ਼੍ ਤ੍ਹ ਕ੍ਸ਼੍ਯੇ || ੯.੭ ||

a.
c

ਿਯਾਸਦੇਿਹ੍ੜੁ ਦਯਾਤ੍ਰਿੱਲਭਂ ਿਾਸੁਦੇਿਮਗਣੱਯਸਦੁਣਮ |
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ਸਾਧ੍ਯਰ ਸਕਲਦੋਸ਼੍ਿਤ੍ਰ੍ਿਰਂ ਜ੍ਞਾਨਭਤ੍ਕਿਦਮਨਂਰਸੌਖ੍ਯ ਦਮ || ੯.੮ ||
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ਉਕਿਮੁ ਕਿਮਤ੍ਭਧ੍ੇਯਮੁ ੱਰਮਂ ਿੇਦਿਾਕਯਮਨੁਿਾਦਯਨ੍ਮੁ ਹ ਃੁ |
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ਿਯਂਜਯਰ ਸ੍ਮ੍ੜੁ ਤ੍ਰਿਚੋਤ੍ਭਰ੍ਂਜਸਾ ਰਸਯ ਚਾਰ੍ਥਮਤ੍ਰਯੁ ਕਿਯੁ ਤ੍ਕਿਮਰ || ੯.੯ ||

w

ਬਾਲਸਂਘਮਤ੍ਪ ਬੋਧ੍ਯਦ ਭ੍ੜੁ ਸ਼੍ਂ ਦੁਤ੍ਰ੍ਨਰ੍ ਪਿਚਨਂ ਚ ਪਂਤ੍ਿਰੈ ਃ |

w

w

ਅਪਰਮੇਯਹ੍ੜੁ ਦਯਂ ਪਰਸਾਦਿਰ ਸੌਮਯਕਾਂਤ੍ਰ ਚ ਤ੍ਿਪਕ੍ਸ਼੍ਭੀਸ਼੍ਣਮ || ੯.੧੦ ||
ਅਸਿਦ ਸ਼੍ਣਮਿਂਧ੍ਯਭਾਸ਼੍ਣਂ ਲਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਂ ਸਕਲਲਕ੍ਸ਼੍ਣੈ ਃ ਸਮਮ |

ਮਾਨਨੀਯਮਤ੍ਪ ਨਾਤ੍ਕਨਾਯਕੈਃ ਰ੍ ਪਮਨਯਤ੍ਦਿ ਧ੍ਨਯਮਾਤ੍ਮਨਃ || ੯.੧੧ ||
ਏਕਤ੍ਿਂਸ਼੍ਤ੍ਰਕੁਭਾਸ਼੍ਯਦ ਸ਼੍ਕਂ ਬਰਹ੍ਮਸ ਰਰ ਗਣਭਾਸ਼੍ਯਮਦ੍ਭੁਰਮ |

ਅਪਯਦ ਸ਼੍ਯਮਰਨੋਦਨਂਰਧ੍ੀਃ ਭ ਰਭਾਤ੍ਿਭਿਦਾਤ੍ਮਤ੍ਭਃ ਕਵਤ੍ਚਰ || ੯.੧੨ ||
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ਗਾਂਗਮਂਗਲਰਰ੍ਂਗਭਂਗਦਪਰਾਂਰਸੁਤ੍ਸ਼੍ਰਹਤ੍ਰ੍ਿੇਸ਼੍ਮਕ੍ੜੁ ਤ੍ਸਮਃ |

ਯਦਗਰੈਕਰਮਿਰ੍ਣਲੇਖ੍ਕਃ ਸਰਯਰੀਰ੍ਥ ਇਹ ਭਾਸ਼੍ਯਮਾਤ੍ਲਖ੍ਰ || ੯.੧੩ ||
ਰਰਰ ਦੇਿਮਤ੍ਭਿਂਦਯ ਯਾਰਿਾਨ ਸਵਾਤ੍ਮਨੋ ਿਚਨਗੌਰ੍ਿਾਦ ਦੁਰਮ |
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ਸਾਨੁਗੋ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਭ ਰ੍ਰੀਰਯ ਗੋਦਾਿਰ੍ੀਰਟਮਗਾਦਲੇ ਸ਼੍ਧ੍ੀਃ || ੯.੧੪ ||

a.
c

ਪਰਾਜ੍ਞਤ੍ਿੱਰਮਯਮਾਪੁਮਾਗਰੈ ਃ ਪਂਤ੍ਿਰੈ ਤ੍ਰ੍ਵਵਨਿਸ਼੍ਾਤ੍ਖ੍ਤ੍ਭਃ ਸ਼੍ੁਰੀਃ |

gm

ਪਰਸੁਰਾ ਅਤ੍ਭਦਧ੍ੌ ਪਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਕੈਃ ਸ਼੍ਟ ਚ ਰਰਰ ਸਮਯਾਨਖ੍ਂਿਯਰ || ੯.੧੫ ||
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ਰੇ ਪ੍ੜੁ ਥਕ੍ਪ੍ੜੁ ਥਗਮੁ ਂ ਸਵਸ਼੍ਾਖ੍ਯਾ ਦਰ੍ਸ਼੍ਨੇਨ ਚ ਪਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਨਤ੍ਰ੍ਿਰਾਃ |

ਸਰ੍ਵ ਤ੍ਿਰ ਰਵ ਮਤ੍ਸ ਮੁ ਖ੍ਯਰਃ ਕਿੇ ਨਾਤ੍ਸਿ ਰੇ ਸਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ ਇਰਯਥਾਬੁਿਨ || ੯.੧੬

w

.y

||

w
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ਯਸਿਰਯੀਸਕਲਪਕ੍ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼੍ਕਃ ਰਰਰ ਸਂਸਤ੍ਦ ਿਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਠਸੰਮਰਃ |

ਸ਼੍ੋਭਨੋਪਪਦਭੱਟਨਾਮਕਃ ਪ ਰ੍ਣਸਂਖ੍ਯਮਨਮਨ੍ਮੁ ਹ ਰ੍
ੁ ਮੁ ਦਾ || ੯.੧੭ ||
ਯਸੁ ਰਾਤ੍ਰ੍ਿ ਕਤ੍ਸ਼੍ਖ੍ਾਮਤ੍ਣਃ ਸੁਧ੍ੀਃ ਿਰ੍ਿਮਾਨਸਮਯਾਨ ਤ੍ਨਰ੍ਾਕਰ੍ੋਰ |

ਿੇਦਭਾਰ੍ਰਪੁ ਰ੍ਾਣਤ੍ਨਤ੍ਸ਼੍ਠਰੋ ਭਾਸ਼੍ਯਮੇਰਦਸ਼੍ੜੁ ਣੋਰ ਸ ਮਧ੍ਵਰਃ || ੯.੧੮ ||
ਨਾਪਰ੍ੇਸ਼੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਰਮਾਯਯੌ ਕਵਤ੍ਚਦ ਭਾਸ਼੍ਯਮਦ੍ਭੁਰਤ੍ਮਦਂ ਸ ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੁਿਾਨ |
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ਨਾਰ੍ਤ੍ਿਂਦਮਕਰ੍ਂਦਮਾਪਿਿਾਨ ਅੱਛਤ੍ਪੱਚ ਇਿ ਿਾਂਛਰੀਰਰ੍ਰ || ੯.੧੯ ||
ਰਰਰ ਰਰਰ ਸ ਸੁਸਭਾਸੁ ਭਾਸੁਰ੍ੋ ਨਂਤ੍ਦਰੀਰ੍ਥਸਮਯੋ ਕਿਯੁ ਤ੍ਕਿਤ੍ਭਃ |

ਿਾਤ੍ਦਨੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ਕਲੱਯ ਰਾਨ ਸਮਾਕ੍ਰਮਯ ਿਾਚਮੁ ਤ੍ਚਰਾਮੁ ਦਾਹਰ੍ਰ || ੯.੨੦ ||
ਚ ਰ੍ਣਕ੍ੜੁ ਤ੍ਦਵ ਤ੍ਿਧ੍ਸ਼੍ਂਖ੍ਚ ਰ੍ਣਕਃ ਚ ਰ੍ਣਨਾਯ ਬਹੁਧ੍ਾऽਪਯਸ਼੍ਕੁਿਨ |

a.
c
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ਅਰਯਜਦ ਤ੍ਿਫਲਧ੍ੀਃ ਪਰਦਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਣਾ ਿਰ੍ਿਿਾਤ੍ਰ੍ਜਮਨਰ੍ਘ ਮਪਯਹੋ || ੯.੨੧ ||
ਅਪਰਮੇਯਮਤ੍ਰਸ਼੍ਾਸਿਰਮੀਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਂ ਯਸਿਯਜਰਯੁਪਨਰਂ ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਮ |
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ਰਸਯ ਰੁ ਲਯਮਤ੍ਰਰ੍ੇਸ਼੍ ਦੁਰ੍ਿਨੋ ਨਾਥਿਾऽਸਯ ਸਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ੋऽਤ੍ਸਿ ਨੀਚਧ੍ੀਃ || ੯.੨੨
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ਕੋऽਤ੍ਪ ਰਂ ਗੁਣਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤ੍ਿੱਚ ਤ੍ਿਕ੍ਰੀਯ ਭ ਤ੍ਰ੍ਧ੍ਨਮਾਪ ਪ ਰ੍ੁਸ਼੍ਃ |

w

੯.੨੩ ||

w

ਨ ਹਯਨਰ੍ਘਗੁਣਮਲਯਮਾਪਯਰੇ ਭਾਗਯਦੈਿਤ੍ਮਹ ਯੋ ਗਯਰਾਨੁਗਮ ||

ਿਯਕਿਮੁੰ ਨਤ੍ਰਤ੍ਮਰੋ ऽਪਯਯਂ ਜਨਃ ਰਸਯ ਯੰ ਨ ਲਭਰੇ ਤ੍ਖ੍ਲਂ ਫਲਮ |

ਸਿੋਕਮਾਨਸਰਯਾ ਰਰੋ ਿਰ ਜੇਰ ਰਸਯ ਹਂਰ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਸਯ ਰੁ ਲਯਰਾਮ || ੯.੨੪ ||
ਕ੍ਰੀਰਿਾਨ ਨਰ੍ਪਤ੍ਰਰ੍ਮਹਾਦਰ੍ਂ ਸਾਦਰ੍ਂ ਪੁ ਨਰ੍ੁਦਾਰ੍ਚੇਤ੍ਸ਼੍ਿਰਃ |
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ਅਰ੍ਚਯਨ ਸਰਰਮਾਪ ਸਂਪਦੋ ਯਾ ਨ ਰਾ ਿਚਨਤ੍ਚੱਰਗੋਚਰ੍ਾਃ || ੯.੨੫ ||
ਸ਼੍ਾਸਿਰਕਲ੍ਪਕਰਰ੍ੋਰ੍ਮੁ ਸ਼੍ਯ ਕਃ ਪਰਾਪੁਯਾਰ ਸਕਲਮਪਯਹੋ ਫਲਮ |

ਯਸਿਮੁ ੱਰਮਗੁਣਂ ਤ੍ਿਿਂਬਯੇ ਦ ਇਰਯੁਦੀਰ੍ਯ ਸ ਜਨਾਨਰ੍ਂਜਯਰ || ੯.੨੬ ||
ਨੇਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ੈਃ ਕਤ੍ਿਤ੍ਭਰ੍ੇਿ ਕੇਿਲਂ ਹਂਰ ਪ ਜਯਚਰ੍ਣੋ ऽਭਯਪ ਜਯਰ |
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c
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ਸ਼੍ਰ੍ਵ ਸ਼੍ਕ੍ਰਗੁਰ੍ੁਪ ਰ੍ਵ ਦੈਿਰੈ ਃ ਅਪਯਲਂ ਸੁਸਮਯੋ ਦਗਮੋਤ੍ਸਿੇ || ੯.੨੭ ||
ਤ੍ਨਮਨਭ ਤ੍ਰ੍ਿ ਸਰੀਃ ਪਰਜਾ ਿਰ ਜਨ ਿਾਤ੍ਰ੍ਦਰ੍ੁਰ੍ਸ਼੍ਨੈਰ੍ਪ ਤ੍ਰ੍ ਸਃ |
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ਪਰਾਜਯਰਾਪਹਰ੍ਦਰ੍ਸ਼੍ਨਾਂਬੁਨਾ ਰੁ ਂਗਦੇਸ਼੍ਤ੍ਮਿ ਦੁਰ੍ਿਨਂ ਰੁ ਨੋ || ੯.੨੮ ||
ਕਰ੍ਮਤ੍ਭਃ ਸਕਲਲੋ ਕਕੌਰੁ ਕੈਃ ਮਾਤ੍ਨਰਃ ਪਤ੍ਥ ਜਨੈਃ ਸਮਾਗਰਃ |
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ਸੰਨਨਾਮ ਤ੍ਸ਼੍ਿਨਾਮਕੀਰ੍ਿਨਂ ਰ੍ਾਜਰਾਸਨਪੁ ਰ੍ੇ ਤ੍ਿਰ੍ਾਤ੍ਜਰਮ || ੯.੨੯ ||

w

ਅਚਯੁਰਪਰਮਤ੍ਰਰ੍ਚਯੁਰਤ੍ਪਰਯਂ ਰਂ ਦਸ਼੍ਪਰਮਤ੍ਰਮਾਗਰਂ ਰਦਾ |

ਿਂਦਮਾਨਮਿਲੋ ਕਯ ਯਾਂ ਮੁ ਦਂ ਪਰਾਪਿਿਾਂਸਿਦਿਤ੍ਧ੍ਰ੍ਨ ਤ੍ਿਦਯਰੇ || ੯.੩੦ ||
ਪਰੀਤ੍ਰਮਾਰ੍ਯਯਤ੍ਰਰ੍ੁੱਰਮਾਂ ਪੁ ਰ੍ਾ ਪਰੇਤ੍ਸ਼੍ਰਾਪਰਤ੍ਰਮਭਾਸ਼੍ਯਦ੍ੜੁ ਗ ਯਯੌ |

ਅਪਯਰੋ ऽਤ੍ਰਸ਼੍ਤ੍ਯਨੀਂ ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਚਸ੍ਤ੍ਮਰਂ ਰਂ ਤ੍ਿਲੋ ਕਯ ਸੁਤ੍ਚਰ੍ਾਦ ਤ੍ਦਦ੍ੜੁ ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਮ ||
੯.੩੧ ||
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ਪ ਰ੍ਣਦ੍ੜੁ ਤ੍ਸ਼੍ਿਜਲਧ੍ੇਰ੍ਗੜੁ ਹੀਰਿਾਨ ਭਾਸ਼੍ਯਸਂਜ੍ਞਮਮ੍ੜੁ ਰਂ ਸੁਖ੍ਾਿਹਮ |

ਤ੍ਚਰਰ ਮੇਸ਼੍ ਯਤ੍ਰਰ੍ਾਡ੍ਘਨਾਘਨੋ ਗਰਾਹਯਂਸ਼੍ਚ ਮਨੁਜਾਨ ਮੁ ਮੋਚ ਨੋ || ੯.੩੨ ||
ਸਾਨੁਨੀਤ੍ਰਰ੍ਥ ਨੀਤ੍ਰਮਾਨਯਂ ਭਾਸ਼੍ਯਸਦੁਣਗਣਾਨਿਰ੍ਣਯਰ |

ਸ਼੍ੋਭਨਾਯ ਗੁਰ੍ਿੇ ਸਵਭਾਿਰਃ ਕਾਲਰਃ ਕੁਮਰਲੀਨਬੁੱਧ੍ਯੇ || ੯.੩੩ ||
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ਉਤ੍ਕਿਤ੍ਭਸਿਮਸਕ੍ੜੁ ਰ ਸੁਯੁ ਤ੍ਕਿਤ੍ਭਃ ਬੋਧ੍ਯਨ ਬਹਲ਼ਧ੍ੀਃ ਪਰਸਂਗਰਃ |

a.
c

ਸਥੇਯਸੋ ਤ੍ਭਸ਼੍ਤ੍ਗਿਾਸਯ ਹ੍ੜੁ ਦਗਰਂ ਮ ਲਦੋਸ਼੍ਮਰ੍ੁਚੇਰ੍ਤ੍ਚਂਰਯਰ || ੯.੩੪ ||
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ਦਕ੍ਸ਼੍ਪਕ੍ਸ਼੍ਤ੍ਿਹ੍ੜੁ ਰੇਨ ਰਾਿਯਨ ਭੀਸ਼੍ਯਨ ਸਮਤ੍ਧ੍ਕਸਵਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਯਾ |
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ਹਂਸਰ੍ਾਟ ਕਤ੍ਲਮਲਂ ਤ੍ਨਰ੍ਾਕਰ੍ੋਦੇਕਦ੍ੜੁ ਤ੍ਸ਼੍ਿਤ੍ਮਿ ਮਾਨਸਾਦ ਗੁਰ੍ੋਃ || ੯.੩੫ ||
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ਤ੍ਨਸ਼੍ਿਲ਼ਂਕਤ੍ਮਿ ਚਂਦਰਮਂਿਲਂ ਪੁ ਂਿਰ੍ੀਕਤ੍ਮਿ ਫੁੱਲਰਾਂ ਗਰਮ |
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w
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ਿਾਤ੍ਰ੍ ਸ਼੍ਾਰ੍ਦਤ੍ਮਿ ਪਰਸਾਦਿਰ ਤ੍ਚੱਰਮਚਯੁਰਮਰੇ ਰ੍ਭ੍ੜੁ ਸ਼੍ਂ ਬਭੌ || ੯.੩੬ ||
ਆਨਨਂਦ ਸ ਤ੍ਹ ਮਧ੍ਵਸ਼੍ਾਸਿਰਮਾਕਰ੍ਣਯਨ ਕੁਸਮਯਾਗਰਹੀ ਪੁ ਰ੍ਾ |

ਮੋਹਪੀਰਲਿਣੋ ਦਕੋ ਮੁ ਹ ਃੁ ਪਰਾਕ ਤ੍ਪਪਾਸੁਰ੍ਮ੍ੜੁ ਰਂ ਤ੍ਪਬੰਤ੍ਨਿ || ੯.੩੭ ||
ਤ੍ਿਸਿੜੁ ਰਾਂਰਰ੍ਤ੍ਿਯਤ੍ਪਦੌ ਯਰੀ ਆਸਯਰਾਂ ਸੁਸਮਯਪਰਕਾਸ਼੍ਨਾਰ |

ਰੌ ਯਥਾ ਤ੍ਿਧ੍ੁਰ੍ਿੀ ਅਹੋ ਅਹੋਰ੍ਾਰਰ ਮਪਯੁਰ੍ ੁਰਮੋ ਨ੍ੜੁ ਮੋਹਕਮ || ੯.੩੮ ||
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ਸੱਜਨਾਨ ਸਹ ਮਹਾਦਰ੍ੇਣ ਨ੍ੜ ਨ ਪਾਤ੍ਪਨਾਂ ਪਰਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਰੋ ऽਤ੍ਪਰਯਾਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰ |

ਦਾਰ੍ੁਣਾਘਗਣਦਾਰ੍ਣਂ ਸ੍ਮ ਸ ਗਰਾਹਯਰਯਤ੍ਪ ਸੁਦਰ੍ਸ਼੍ਨਦਵ ਯਮ || ੯.੩੯ ||
ਨਨਵ ਨਨਯਸ਼੍ਰ੍ਣਾਤ੍ਮਨਾਂ ਸਰਾਂ ਤ੍ਸੱਤ੍ਧ੍ਤ੍ਿਘਨਮੁ ਖ੍ਦੋਸ਼੍ਭੇਸ਼੍ਜਮ |

ਐੱਚਦੱਚਲਦਯੋ ਦਯਾਦਯਂ ਰ੍ ਪਯਪੀਠਪੁ ਰ੍ਗਃ ਕਦਾਚਨ || ੯.੪੦ ||

om

ਗੋਤ੍ਪਕਾਪਰਣਤ੍ਯਨਃ ਤ੍ਸ਼੍ਰਯਃਪਰੇ ਃ ਆਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਂ ਦਸ਼੍ਮਤ੍ਰਃ ਤ੍ਸ਼੍ਲਾਮਯੀਮ |

a.
c

ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕੈਤ੍ਸਿਰਚਰੁ ਰ੍ੈਰ੍ਲ
ਿ ਾਸ਼੍ਯੇ ਸ਼੍ੋਧ੍ਯੰ ਤ੍ਨਹ ਰਰੋ ਿਯਗਾਹਯਰ || ੯.੪੧ ||

gm

ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼੍ਨਾਦ੍ਭਗਿਰੋ ऽਤ੍ਰਪਾਿਨਾਰ ਸੰਤ੍ਨਧ੍ਾਨਪਦਰਾਂ ਗਰਾਂ ਹਰ੍ੇਃ |

ou
si

ਤ੍ਰਰ ਂਸ਼੍ਦੁਦਯਰਨਰ੍ੈਃ ਸੁਦੁਰ੍ਧਰ੍ਾਂ ਲੀਲਯਾऽਨਯਤ੍ਦਮਾਮਸੌ ਮਠਮ || ੯.੪੨ ||

w

.y

ਮਂਦਹਾਸਮ੍ੜੁ ਦੁਸੁਂਦਰ੍ਾਨਨਂ ਨਂਦਨਂਦਾਨਮਰੀਂਤ੍ਦਰ ਯਾਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਮ |

w

w

ਸੁਂਦਰ੍ਂ ਸ ਇਹ ਸੰਨਯਧ੍ਾਪਯਦ ਿਂਦਯਮਾਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰ ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਚਪਰਤ੍ਰਸ਼੍ਠਯਾ || ੯.੪੩ ||
ਮਾਤ੍ਨਨੋऽਤ੍ਪ ਤ੍ਹ ਿਸ਼੍ੀਚਕਾਰ੍ ਯੋ ਦੈਿਰਪਰਤ੍ਰਭਯਾऽऽਤ੍ਮਨਃ ਖ੍ਲਃ |

ਯਾਯਜ ਕਗੁਣਮਾਤ੍ਮਨਃ ਸ੍ਮਰ੍ਨ ਯੋ ਜਰ੍ਾਘਤ੍ਟਰਗੋਰਰ ਉਚਯਰੇ || ੯.੪੪ ||

ਆਤ੍ਮਨਃ ਤ੍ਪਰਯਰਮਕ੍ਰਰੋ ਰ੍ਮੁ ਂ ਪਾਪਪ ਰ੍ੁਸ਼੍ਮਿੇਰਯ ਘਾਰੁ ਕਮ |

ਰਂ ਤ੍ਨਰ੍ਸਯ ਜਨਮਪਯਥਾਤ੍ਹਰਂ ਸਰ੍ਵ ਭ ਧ੍ਰ੍ਸਮਰ੍ਥਪ ਰ੍ਵ ਕਮ || ੯.੪੫ ||
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ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਤ੍ਿਸ੍ਮਯਕਰ੍ਃ ਸਵਰੇਜਸਾ ਿਂਦਯਮਾਨਚਰ੍ਣਃ ਪੁ ਨਰ੍ਿਨੈਃ |

ਤ੍ਚਰਰ ਤ੍ਦਤ੍ਗਵਜਯਕੀਰ੍ਿਯਕੀਤ੍ਰ੍ਿਮਾਨ ਮੋਦਯੰਨਨੁਤ੍ਦਨਂ ਤ੍ਨਜਾਃ ਪਰਜਾਃ || ੯.੪੬ ||
ਿਾਸੁਦੇਿਦਤ੍ਯਰੋ ਮਤ੍ਹਸ਼੍ਠਧ੍ੀਃ ਿਾਸੁਦੇਿਮਥ ਸਾਧ੍ਵਯਾਜਯਰ |

om

ਧ੍ਰ੍ਮਸ ਨੁਤ੍ਮਿ ਧ੍ਾਰ੍ਤ੍ਮਕਂ ਪੁ ਰ੍ਾ ਭੀਮਮ ਤ੍ਰ੍ਿਰ੍ਯਮੇਿ ਭ ਸੁਰ੍ਮ || ੯.੪੭ ||

a.
c

ਯਾਜਯਯਾ ਸਮੁ ਤ੍ਚਰਾਨੁਿਾਕਯਯਾ ਸਪਰਿਰ੍ਗਯਤ੍ਿਭਿੈਰ੍ਤ੍ਭਸ਼੍ਿਿੈਃ|

gm

ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਿੇੱਰੁ ਰ੍ਨੁਜੋऽਰਰ ਹੋਤ੍ੜੁ ਰਾਂ ਪਰਾਪਯ ਦੈਿਰਰਰੀਰ੍ਰੋ ਸ਼੍ਯਰ || ੯.੪੮ ||
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ਸ ਪਰਯੁ ਜਯ ਤ੍ਨਤ੍ਸ਼੍ਰਾ ਤ੍ਨਸ਼੍ਾਰਧ੍ੀਃ ਿੈਸ਼੍ਵਦੇਿਿਰ੍ਸ਼੍ਸਿਰਸਂਰਰੀਃ |

w
w

||

.y

ਰ੍ਾਕ੍ਸ਼੍ਸਾਸੁਰ੍ਤ੍ਨਰ੍ਾਸਕ੍ੜੁ ਰ ਸੁਰ੍ਾਨ ਿੀਰ੍ਿਰ੍ਯ ਇਿ ਭਾਗਮਾਪਯਰ || ੯.੪੯

w

ਿਾਯੁ ਨਾ ਤ੍ਰਰ ਰ੍ਤ੍ਪ ਪ ਰ੍ਵ ਪਾਤ੍ਯਨਾ ਸਰ੍ਵ ਦੈਿਰਤ੍ਜਰਾ ਰਰ੍ਤ੍ਸਵਨਾ |

ਯੋ ऽਪਰ੍ੋਕ੍ਸ਼੍ਿਪੁ ਸ਼੍ਾऽਪਯਪੇਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਃ ਕੋऽਰਰ ਿਰ੍ਣਯਤ੍ਰ ਰਂ ਮਹਾਕ੍ਰਰੁ ਮ || ੯.੫੦ ||
ਬਰਹ੍ਮਿੇਦਨਤ੍ਨਤ੍ਿਸ਼੍ਿਚੇਰਸਾਂ ਕਰ੍ਮ ਰਰਰ ਕਰ੍ਣਾਂਰਰ੍ਂ ਭਿੇਰ |

ਜ੍ਞਾਪਯੰ ਤ੍ਨਤ੍ਰ ਪਰ੍ਾਤ੍ਮਿੇਦਕਃ ਕਰ੍ਮ ਧ੍ਰ੍ਮਮਤ੍ਪ ਸ ਹਯਚੀਕਰ੍ਰ || ੯.੫੧ ||
ਯਾਤ੍ਨਯਾਤ੍ਨ ਚਤ੍ਰ੍ਰਾਤ੍ਨ ਯਾਤ੍ਨਯਾਨੀਤ੍ਰ੍ਰਾਤ੍ਨ ਚ ਮਨੋਹਰ੍ਾਣਯਹੋ|
8

ਰਾਤ੍ਨਰਾਤ੍ਨ ਚ ਤ੍ਿਰਾਤ੍ਨਚੇਰਸੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਤ੍ਿਸ੍ਮਯਕਰ੍ਾਤ੍ਣ ਭਾਂਤ੍ਰ ਤ੍ਹ || ੯.੫੨ ||
ਸਰ੍ਸਵਰੀਰਵੜੁ ੱਤ੍ਰਕਰ੍ੀਃ ਸ਼੍ਰ੍ੀਤ੍ਰ੍ਣਾਂ ਅਰੀਰਯ ਬਹਵ ੀਃ ਸਮਰੀਰਗੋਰਰਕਃ |

ਪੁ ਰ੍ੇਿ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣਤ੍ਪਰਯਮਾਪਦਸ਼੍ਰਮਂ ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਪਰਬੋਧ੍ਃ ਪੁ ਨਰ੍ੁੱਰਮਾਸ਼੍ਰਮਮ || ੯.੫੩ ||
ਸਹਭੋਗਮਨਨਯਲਭਯਮਸ੍ਮੈ ਹਨੁਮਦੂਪਿਰੇ ਦਦੌ ਪੁ ਰ੍ਾ ਤ੍ਹ |

a.
c

om

ਅਨਿੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਪਰ੍ਂ ਸਵਭੀਸ਼੍ਿਕਰ੍ਿਰੇ ਪਰਤ੍ਰਦਾਰੁ ਂ ਹਤ੍ਰ੍ਰ੍ੈਧ੍ਯਰ ਰਮੇਿ || ੯.੫੪ ||
ਪਰਣਮਯ ਗੁਰ੍ੁਮਾਦਰ੍ਾਦਥ ਤ੍ਨਯੋ ਗਰੋ ਯੋ ਗਯਰਃ

gm

ਸ ਰਸਯ ਜਗਰਾਂ ਤ੍ਹਰਂ ਤ੍ਿਦਧ੍ਰੋ ਗਰਃ ਸਾਨੁਗਃ |

ou
si

ਮਤ੍ਹਸ਼੍ਠਹ੍ੜੁ ਦਯੋ ਮਹਾਮਤ੍ਹਮਤ੍ਸਂਧ੍ੁਰ੍ਾਨਂਦਰੋ

.y

ਤ੍ਨਜੈਰ੍ਤ੍ਭਗਰੋ ऽਨਮਦ ਰ੍ਜਰਪੀਠਿਾਸਂ ਹਤ੍ਰ੍ਮ || ੯.੫੫ ||

w

w

|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਿ ਤ੍ਿਕੁਲਤ੍ਰਲਕ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ

w

ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ
ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਕਰੇ ਨਿਮਃ ਸਰ੍ਗਃ ||
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