|| ਸ਼੍ਰੀ ||

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||

ਭੂਯੋਬੋਧ੍ਸਤਰੋ ਭੂਯੋ ਿਯਾਚਖ੍ਯੌ ਭਾਸ਼੍ਯਮਦ੍ਭੁਰਮ |
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੧੫. ਪਂਚਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ
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ਪਰ੍ਪਕ੍ਸ਼੍ਰ੍ਥਾਰ੍ੂਢਂ ਖ੍ਰ੍ਰਰ੍ਕ ਮਹਾਯੁ ਧ੍ਮ |
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ਗ੍ਰਾਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਸਾਮਾਨਯੇ ਿਸਂਸਤਰਰਾਮਰ੍ਾਲਯੇ || ੧੫.੧ ||
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ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਾਰ੍ਯਂ ਸੋऽਪਸ਼੍ਯਰ ਪਰਤ੍ਰਿੀਰ੍ਤ੍ਮਿਾਗ੍ਰਰਃ || ੧੫.੨ ||
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ਰਦਾ ਰਦਾਨਨਾਂਭੋਜਾਦ ਵ੍ੁ ੁੱਰੋਪਨਯਾਸਭਾਰ੍ਰੀ |

w
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ਸੇਨਾ ਸੇਨਾਗ੍ਰਹਾ ਤ੍ਦਿਯਾ ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਬਰ੍ਾਤ੍ਦਿ ਤ੍ਨਰ੍ਯਯੌ || ੧੫.੩ ||
ਨਾਰਯਰਵ ਰ੍ਾ ਨਾਤ੍ਰਰ੍ਯਾ ਨ ਸਖਲਂਰੀ ਤ੍ਨਰ੍ਂਰਰ੍ਾ |

ਅਨਾਨਾਿਯਿੇਰਯੇਿ ਦਿੀਯੋ ਤ੍ਭਃ ਪਰਰਤ੍ਰ੍ਕ ਰਾ || ੧੫.੪ ||
ਸੂਰਰਸਯਂਦਨਵ੍ੁ ਂਦਾਢਯਾ ਦੁਰ੍ਵਾਰ੍ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਿਾਰ੍ਣਾ |

ਸੂਪਪੁੱਤ੍ਰਮਹਾਪੁੱਤ੍ਰਤ੍ਰ੍ਵ ਤ੍ਚਰਰ ਸ੍ਮ੍੍ੁ ਤ੍ਰਸਤ੍ਪਤਕਾ || ੧੫.੫ ||
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ਿਤ੍ਰ੍ਿਰੋਰ੍ਤ੍ਮਹਤ੍ਰ੍ਪਰੇਸ਼੍ਠਾਸੁਪਯੋ ਧ੍ਰ੍ਸੁਸਵਰ੍ਾ |

ਸਤ੍ਿਰਾਨਪਰਕਾਸ਼੍ਾਰ੍ਖਾ ਸਾਗ੍ਰ੍ੀ ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਰ੍ਿਾਪਰ੍ਾ || ੧੫.੬ ||

ਪਦ੍ਮੇਸ਼੍ਪਦਪਦ੍ਮਤ੍ਸ਼੍ਰਰ ਕ੍੍ੁ ਰਯਾਂਗ੍ਂ ਪਦ੍ਮਜਨ੍ਮਨਃ |

ਨਾਰ੍ਾਯਣੋ ऽਨਂਰਗ੍ੁਣੋ ਬਰਹ੍ਮਾਖ੍ਯੋ ਿੇਦਿੇਤ੍ਦਰਃ |
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ਲਾਤ੍ਿਰਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ਸੇਸ਼੍ੇਨ ਗ੍ਂਗ੍ੇਿਾਸ਼੍ੇਸ਼੍ਪਾਿਨੀ || ੧੫.੭ ||
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ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਤੇਤ੍ਰ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਜ੍ਞਃ ਸ਼੍ੁਰਯਾ ਯੁ ਕਤਯਾऽਪਯਸੀਸ਼੍ਧ੍ਰ || ੧੫.੮ ||
ਪਰਧ੍ਾਨਮਪਰ੍ਾਧ੍ੀਨਂ ਕਾਰ੍ਣਂ ਪਤ੍ਰ੍ਣਾਤ੍ਮ ਯਰ |
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ਪਯੋ ਿਤ੍ਦਤ੍ਰ ਚੇਰ ਸਾਧ੍ਯਿੈਕਲਯਂ ਸਯਾਾੰਤ੍ਨਦਰ੍ਸ਼੍ਨੇ || ੧੫.੯ ||
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ਤ੍ਿਿਾਦਾਧ੍ਯਾਤ੍ਸਰਾ ਸ੍ਮ੍ੁ ਤ੍ਸ਼੍ਿਸ਼੍ਚੇਰਨੇੁੱਚਾਨੁਸਾਤ੍ਰ੍ਣੀ |
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ਸ੍ਮ੍ੁ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰਵਾਰ ਪਟਸ੍ਮ੍ੁ ਤ੍ਸ਼੍ਿਰ੍ਵੇਰਯਨੁਮਾ ਪਕ੍ਸ਼੍ਸਾਤ੍ਧ੍ਕਾ || ੧੫.੧੦ ||
ਯੁੱਚੇਰਨਾਚੇਰਨਯੋ ਰ੍ਗ੍
ਂ ਾਂਤ੍ਗ੍ਰਵ ਾਤ੍ਦ ਮਨਵ ਰੇ |

ਸ੍ਮ੍ੁ ਸ਼੍ਿਾਿੀਸ਼੍ਾਨਪੇਕ੍ਸ਼੍ਾਯਾਂ ਰਾੰ ਨ ਸ਼੍ੋਭਨਰਾਂ ਿਰ ਜੇਰ || ੧੫.੧੧ ||
ਸਰ੍ਵ ਤ੍ਿਾੰਤ੍ਨਰ੍ਤ੍ਮਰਂ ਸਰ੍ਵ ਂ ਕਦਾਤ੍ਚਰਕ ਰਵ ਹੇਰੁ ਰਃ |

ਨ ਯਦੇਿਂ ਨੋ ਰਦੇਿਂ ਯਥਾऽਤ੍ਮੇਰੀਸ਼੍ਵਰ੍ਾਨੁਮਾ || ੧੫.੧੨ ||
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ਬਲਾਯ ਸਰ੍ਵ ਾਨੁਮਾਨਾਂ ਿੇਦਾਃ ਸਯੁਰ੍ਯੈਰ੍ਪਾਤ੍ਲਰਾਃ |

ਕਾਮਾਦੇਰਾਃ ਪਰਿਰ੍ਤਂਰੇ ਕਾਤ੍ਮਨਯ ਇਿ ਭਰ੍ਤ੍ੁ ਤ੍ਭਃ || ੧੫.੧੩ ||
ਕਾਰ੍ਣਂ ਪਤ੍ਰ੍ਣਾਤ੍ਮ ਸਯਾਦ ਬਰਹ੍ਮ ਨੋ ਚੇਰਨਰਵ ਰਃ |
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ਨ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਕ੍੍ੁ ਰ ਪਸ਼੍ੁ ਪਤ੍ਰਃ ਸ਼੍ੂਯਮਾਣਾਗ੍ੁਣਰਵ ਰਃ |
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ਨ ਯਤ੍ਦੁੱਥਂ ਨੋ ਰਤ੍ਦੁੱਥਂ ਯਥਾ ਕ੍ਸ਼੍ੀਰ੍ਪੁ ਰ੍ੁੱਸਰ੍ਮ || ੧੫.੧੪ ||
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ਚੈਰਰਿਰ ਤ੍ਕਂ ਪੁ ਨਤ੍ਰ੍ਵ ਘ੍ਨਬਧ੍
ਰ ਨਾਦਯਾ ਬਾਲਸ਼੍ਂਤ੍ਕਰਾਃ || ੧੫.੧੫ ||
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ਨਨੁ ਸੌਖ੍ਯਾਤ੍ਦਮਾਨ ਨੇਸ਼੍ੋ ਦੁਃਖ੍ਾਤ੍ਦਰ੍ਤ੍ਹਰਰਵ ਰਃ |
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ਯੋ ਨੈਿਂ ਸਯਾਰ ਸ ਨੈਿਂ ਸਯਾਦ ਯਥਾ ਸਂਸ੍ਮ੍ੁ ਤ੍ਰਮਾਤ੍ਨਤ੍ਰ || ੧੫.੧੬ ||
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ਏਿਂ ਚੇਦ ਤ੍ਿਮਰੋ ਜ੍ਞਾਨੀ ਨ ਭਰ ਾਂਤ੍ਰਰ੍ਤ੍ਹਰਰਵ ਰਃ |
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ਯੋ ਨੈਿਂ ਸਯਾਰ ਸ ਨੈਿਂ ਸਯਾਦ ਭਿੀਿੇਰਯਨੁਮੀਯਰੇ || ੧੫.੧੭ ||
ਸਰ੍ਵ ਜ੍ਞਸਯਾਜ੍ਞਰਾਂ ਿੇਦਃ ਸ਼੍ਰੁੱਧ੍ੇਯੋ ਤ੍ਿਰ੍ੁਣੁੱਤ੍ਧ੍ ਚੇਰ |

ਰਸਯੈ ਿਮਾਂਦਮਾਨਂਦਂ ਿਦਾੰਨਾਸ਼੍ਰਾਿਯਸੌ ਕਥਮ || ੧੫.੧੮ ||
ਦੁਃਖ੍ਂ ਪਤ੍ਰ੍ਤ੍ਜਹੀਰ੍ਸ਼੍ਨ ਯਃ ਸੁਖ੍ਂ ਨੋਰ੍ੀਤ੍ਚਕੀਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ |

ਸ ਹਂਰਾऽਪਤ੍ਰਰਂ ਦੁਃਖ੍ਮੀਸ਼੍ਸਯ ਿਯਸ੍ਮਮਰ੍ੁੱਜਿਃ || ੧੫.੧੯ ||
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ਯੋ ਦੁਃਖ੍ਸਮਿਾਯੋ ऽਯਂ ਚੈਰਰੇਰੇਨ ਹਯਭੇਦਿਾਨ |

ਸਮਿਾਯਃ ਕਤ੍ਸ਼੍ਚਦੀਸ਼੍ੇ ਰਦਨੇਕਰਵ ਮਨਯਥਾ || ੧੫.੨੦ ||
ਔਪਾਤ੍ਧ੍ਕੋऽਸਯ ਭੇਦਸ਼੍ਚੇਰ ਸਰਯੋऽਸਰਯਃ ਤ੍ਸਵਦੁਚਯਰਾਮ |
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ਬੂਯੁ ਰ੍ੌਪਾਤ੍ਧ੍ਕਂ ਭੇਦਂ ਜ੍ਞਾਨਾਦੀਨਾਂ ਯਦਾਤ੍ਮਨਃ |
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ਰਦ ਦਵ ਯਂ ਚੋਕਤਦੋਸ਼੍ਂ ਤ੍ਹ ਮਾਤ੍ਯਿਨ੍ਮਾ ਿਦੇਰ ਪਰ੍ਮ || ੧੫.੨੧ ||
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ਨੀਰਯਾऽਨਯਾ ਰਾੰ ਤ੍ਨਰ੍ਾਸਾਰ ਸਯਾਰ ਰਸਯਾਨਂਰਧ੍ਰ੍ਮਰਾ || ੧੫.੨੨ ||
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ਗ੍ੁਣਾਤ੍ਦਭੇਦੇ ਸਂਬਂਧ੍ਮਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯਾਪਯਨਿਤ੍ਸਖਰੇਃ |
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ਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮਾਰਰ ੇ ਣਾऽਨਂਰਯਂ ਗ੍ੁਣਾਨਾਂ ਸ਼੍ੋਭਰੇ ਤ੍ਿਭੋਃ || ੧੫.੨੩ ||

w

ਮਨਯਂਰੇ ਸ਼੍ੂ ਨਯਮੇਿਾਨਯੇ ਰਰਵ ਮਾਗ੍ਮਿੈਤ੍ਰ੍ਣਃ |

w

ਮਰਾ ਮਾਧ੍ਯਤ੍ਮਕਾਸਤऽੇ ਤ੍ਪ ਿਯਕਤਾਸ਼੍ਛਾੰਨਾ ਇਤ੍ਰ ਦਵ ਯੇ || ੧੫.੨੪ ||
ਸ਼੍ੂ ਨਯਂ ਬਰਹ੍ਮਾਹਵ ਯੇਨਾऽਹੁਃ ਸਵਾਂਸ਼੍ਚ ਿੇਦਾਂਤ੍ਰਨੋऽਭਯਧ੍ੁਃ |

ਅਰਰਵ ਾਿੇਦਕਂ ਿੇਦਂ ਿਦਂਰਸ਼੍ਚਰ੍ਮੇ ਖ੍ਲਾਃ || ੧੫.੨੫ ||
ਪਰ੍ਰਰਵ ਤ੍ਿਿਰ੍ਤਰਵਾਦਪਰ੍ਸਯਾਤ੍ਖ੍ਲਸਯ ਚ |
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ਅਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਰਵ ਰਸ਼੍ਚਾਸਯ ਨਾਂਰਰ੍ਂਰਰ੍ਮੇਰਯੋ ਃ || ੧੫.੨੬ ||
ਅਖ੍ਂਿਖ੍ਂਿਨਨਯਾਯਾਨਖ੍ਂਿਮਤ੍ਪ ਖ੍ਂਿਯਨ |

ਅਖ੍ਂਿਯਦਖ੍ਂਿਜ੍ਞੋ ਦਵ ਯਾਂਸ਼੍ਚਾਖ੍ਂਿਲਤ੍ਦਵ ਸ਼੍ਃ || ੧੫.੨੭ ||
ਤ੍ਿਮਰਂ ਕਾਰ੍ਣਂ ਨ ਸਯਾਦਸਰਵ ਾਾੰਨ ਯਦੀਦ੍੍ੁ ਸ਼੍ਮ |
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ਨੇਦ੍੍ੁ ਸ਼੍ਂ ਰਦ ਯਥਾ ਕੁਂਭਕਰ੍ਤੇਰਯਰਰ ਾਨੁਮੀਯਰੇ || ੧੫.੨੮ ||
ਅਂਘ੍ੋ ਰਾਪਸ ਨੋ ਸ਼੍ੂ ਨਯਂ ਕਾਰ੍ਣਂ ਕੁਂਭਕਰ੍ਤ੍ੁਿਰ |
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ਯਤ੍ਸਂਵ੍ੁ ਰਯੁੁੱਤ੍ਥਰਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਂ ਰਰ ਕਾਰ੍ਣਤ੍ਮਰੀਰ੍ਯਰੇ || ੧੫.੨੯ ||
ਏਿਂ ਚੇਰ ਕਾਰ੍ਣਂ ਮਾ ਸ੍ਮਮ ਬਰਿੀਃ ਸ਼੍ੂ ਨਯਂ ਕਥਂਚਨ |
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ਆਯੁ ਸ਼੍ਮਂਸਤਦਤ੍ਧ੍ਸ਼੍ਠਾਨਂ ਿਯੁਤ੍ਤ੍ਪਤ੍ਸਸਵ ਗ੍ੁਰ੍ੋਰ੍ਗ੍ੁ ਹੇ || ੧੫.੩੦ ||

w

w

ਤ੍ਿਿਾਦਸਯ ਪਦਂ ਨ ਸਯਾਦਤ੍ਧ੍ਸ਼੍ਠਾਨਮਸੁੱਰਵਰਃ |

ਿੈਧ੍ਰ੍ਮਯੇਣੈਸ਼੍ ਦ੍੍ੁ ਸ਼੍ਿਾਂਰਃ ਸ਼੍ੁ ਕਤਯਾਤ੍ਦਿਤ੍ਦਰੀਰ੍ਯਰੇ || ੧੫.੩੧ ||
ਅਰੁੱਰਵਾਿੇਦਕਂ ਮਾਨਤ੍ਮਤ੍ਰ ਸਵਿਯਾਹਰਂ ਯਰਃ |

ਰਦਵ ਾਦੀ ਰੇ ਨ ਿੇਦਸਯ ਸੋऽਤ੍ਭਪਰੈਰਯਪਰਮਾਣਰਾਮ || ੧੫.੩੨ ||
ਯਂ ਰੁੱਰਵਾਿੇਦਕਂ ਿੇਦ ਿੇਦਾਂਸ਼੍ਂ ਿੇਦਦੂਸ਼੍ਕਃ |
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ਰਰਵ ਸਯਾਿਰ੍ਣਨੀਯਰਵ ਾਰ ਸ ਰਰਵ ਾਿੇਦਕਃ ਕਥਮ || ੧੫.੩੩ ||
ਲਕ੍ਸ਼੍ਣਾਤ੍ਭਃ ਪਰਿਰ੍ਤਂਰੇ ਿਾਕਯਾਤ੍ਨ ਤ੍ਰਸ੍ਮ੍ੁ ਤ੍ਭਰ੍ਯਤ੍ਦ |

ਤ੍ਿਸ਼੍ਯਰਵ ਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਣਾਨਾਂ ਰਸਯੈਿਾਤ੍ਨਸ਼੍ਿਮਾਗ੍ਰਮ || ੧੫.੩੪ ||
ਤ੍ਕਂਚਾਖ੍ਂਿੇऽਰਰ ਿਾਕਯਾਤ੍ਨ ਤ੍ਕਂਤ੍ਚਦ ਤ੍ਿਦਧ੍ਰੇ ਨ ਤ੍ਹ |

a.
c

om

ਰਾਨਯਭਯਧ੍ੁਰ੍ਭਾਿਂ ਚੇੁੱਜਾਿਯਾਦੇਸਤਾੰਨ ਸ਼੍ੋਭਰੇ || ੧੫.੩੫ ||
ਅਭਾਿਭਾਿਸਯਾਭਾਿਾਦ ਭਾਿਰ੍ੂਪਸਯ ਰਸਯ ਰੁ |
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ਭਾਿਾਭਾਿਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾਣਾਮਭਾਿਾਦਤ੍ਿਸ਼੍ੇਤ੍ਸ਼੍ਣਃ || ੧੫.੩੬ ||
ਯੋ ਿੇਦਿੇਤ੍ਦਰਾਰ੍ਖਾਨਾਂ ਤ੍ਨਰਯਸਂਰਯਾਗ੍ਸਂਸ਼੍ਰਿੀ |
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ਿੇਦਬਾਹਯੋ ਤ੍ਿਪਤ੍ਸ਼੍ਚਦ੍ਤ੍ਭਰ੍ੇਸ਼੍ ਤ੍ਨਸ਼੍ਚੀਯਰਾਂ ਰਰਃ || ੧੫.੩੭ ||

w

ਜਯਾਯਸੋ ਦੂਸ਼੍ਣੇ ਨੈਿ ਧ੍ੂਰ੍ਤਾੰਮਨਯੋऽਤ੍ਪ ਦੂਤ੍ਸ਼੍ਰਃ |

ਪਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਰ੍ਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਰਵ ਾਦਨਯੋ ਃ ਸਤ੍ਦਵ ਪਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਃ || ੧੫.੩੮ ||
ਅਸਰਵ ਾਤ੍ਦਰਯਸੌ ਹੇਰੁ ਰ੍ਤ੍ਸੁੱਧ੍ੋ ਬਰਹ੍ਮਿਾਤ੍ਦਨਃ |

ਮੇਤ੍ਰ ਭਾਣਯਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਰਵ ਾਦੇਰਯੋ ਰਬਹ੍
ਰ ਮਸ਼੍ੂ ਨਯਯੋ ਃ || ੧੫.੩੯ ||
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ਸੋऽਂਂਗ੍ੀਕਰ੍ੋਤ੍ਰ ਚੇਰ ਸੁੱਰਵਂ ਬਰਹ੍ਮਣਃ ਸਯਾਦ ਤ੍ਿਸ਼੍ੇਤ੍ਸ਼੍ਰਾ |

ਨ ਚੇਰ ਪਰਾਪਤਂ ਪਾਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਯਾਦਸੁੱਰਵਂ ਨ ਤ੍ਨਰ੍ਸਯਰੁ || ੧੫.੪੦ ||
ਤ੍ਿਗ੍ੀਰਂ ਨ ਤ੍ਿਚਾਰ੍ਯਂ ਸਯਾਰ ਨ ਭਾਿਯਂ ਨ ਫਲਪਰਦਮ |

ਖ੍ਪੁ ਸ਼੍ਪਿਦਖ੍ਂਿਰਵ ਾਦ ਿਯਤ੍ਰਤ੍ਰ੍ਕਤਂ ਤ੍ਨਦਰ੍ਸ਼੍ਨਮ |
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ਸ਼੍ੂ ਨਯਂ ਬਰਹ੍ਮਾਦਯਮਦਵ ੈਰਂ ਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਧ੍ੀਗ੍ੋਚਰ੍ੋ ਨ ਯਰ || ੧੫.੪੧ ||
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ਪਰਮਾਣਾਤ੍ਦਿਤ੍ਦਰਯੇਿਮੂ ਹਨੀਯਂ ਯਥੇਪ੍ਤ੍ਸਰਮ || ੧੫.੪੨ ||
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ਆਮਨਾਯਾਨਾਮਮਾਨਰਵ ੇ ਧ੍ਰ੍ਮਾਦੇਰ੍ਪਰਮਾਣਰਾ |

ou
si

ਧ੍ਰ੍ਮਾਦਯਭਾਿੇ ਨੋ ਮਾਨਂ ਪਰਰਯਕ੍ਸ਼੍ੈਕਪਰਮਾਤ੍ਣਨਃ || ੧੫.੪੩ ||

.y

ਨ ਪੌਰ੍ ੁਸ਼੍ੇਯਂ ਿਚਨਂ ਪਰਾਮਾਣਯੇਨ ਤ੍ਿਤ੍ਨਤ੍ਸ਼੍ਚਰਮ |

w

w

w

ਪੌਰ੍ ੁਸ਼੍ੇਯਰਵ ਰੋ ਯਦਵ ਦ ਿਾਕਯਮੁ ਨ੍ਮੁੱਰਭਾਤ੍ਸ਼੍ਰਮ || ੧੫.੪੪ ||

ਤ੍ਿਮਰਃ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ੋऽਜ੍ਞਃ ਸਯਾਰ ਸਯਾੁੱਚਾਸੌ ਤ੍ਿਪਰਲਂਭਕਃ |

ਪੁ ਂਸਤਵਾੁੱਚੈਰਰਿਤ੍ਦਰਯਸਤਾ ਸਰ੍ਵ ਜ੍ਞੇ ਕੇਿਲਾਨੁਮਾ || ੧੫.੪੫ ||

ਦੁਃਖ੍ਾਕਰ੍ੋਤ੍ਰ ਯਦ ਦੈਿਂ ਦੁਃਸ਼੍ਾਸਤਰੇਸ਼੍ੂ ਗ੍ਰ ਆਗ੍ਰਹਃ |

ਦੁਃਖ੍ਾਕਰ੍ੋऽਤ੍ਰਘ੍ੋਰ੍ਃ ਸਯਾੁੱਲੋਕੋऽਰਸਤਦਵਰਾਂ ਧ੍ੁਿਃ || ੧੫.੪੬ ||
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ਆਸ੍ਮਮਾਕੇऽਪੇਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰੇ ਪਕ੍ਸ਼੍ੇ ਮੋਕ੍ਸ਼੍ਂ ਦਦਯਾਦਧ੍ੋਕ੍ਸ਼੍ਜਃ |

ਯਰਰ ਸਵਾਨਂਤ੍ਦਨਃ ਸਂਰਃ ਸੇਿਂਰੇ ਤ੍ਿਸ਼੍ਯਾਨ ਬਹੂਨ || ੧੫.੪੭ ||
ਸਵਿਯਾਹਰਯਾਤ੍ਦਨੋਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਮੁ ਤ੍ਕਤਰ੍ਯਾ ਤ੍ਨਤ੍ਰ੍ਵ ਸ਼੍ੇਤ੍ਸ਼੍ਰਾ |

a.
c

ਅਤ੍ਪ ਬੁੁੱਧ੍ਯਾਤ੍ਦਰ੍ਤ੍ਹਰਃ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਾਰ੍ਖੀ ਨ ਸਰ੍ਵ ਥਾ |

om

ਕਦੇਰਯਾਦਯਨੁਯੋਗ੍ੇऽਸਯਾ ਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਃ ਸਯਾਾੰਨਨੂੁੱਰਰ੍ੇ || ੧੫.੪੮ ||

gm

ਤ੍ਨਤ੍ਖ੍ਲਾਨੁਭਿਾਭਾਿਾਰ ਪੁ ੁੱਰਿੀਕਾਪੁ ਰ੍ੋਗ੍ਿਰ || ੧੫.੪੯ ||

ou
si

ਜ੍ਞਾਨਪਰਯਰਨਿਾਂਛਾਿਾਨੀਸ਼੍ੋ ਨ ਹਯਸ਼੍ੁ ਭਂ ਭਜੇਰ |

.y

ਸਵਸਾਮਰ੍ਖਯੇਨ ਰੇ ਨੈਿਂ ਰਂ ਚ ਕੁਰ੍ਯਾਰ ਸ ਰਾਦ੍੍ੁ ਸ਼੍ਮ || ੧੫.੫੦ ||

w

w

ਦੁਃਖ੍ਿਯਾਪਤਂ ਸੁਖ੍ਂ ਬੁੱਧ੍ੇ ਦ੍੍ੁ ਸ਼੍ਿਵਾ ਮੁ ਕਤੇ ਤ੍ਨਰ੍ਸਯਰਾ |

w

ਸਵਰ੍ ੂਪਂ ਚ ਤ੍ਨਰ੍ਸਯੇਰ ਸ਼੍ੂ ਨਯਿਾਦੀ ਰਦਾ ਭਿੇਰ || ੧੫.੫੧ ||
ਨਨੁ ਤ੍ਿਪਰਤ੍ਰਪਾੰਨਃ ਸਯਾਦੂਰ੍ਤ੍ਮਮਾਨ ਦੇਹਿੁੱਰਵਰਃ |

ਚੈਰਰੋ ਯਥੇਰਯੁਪਾਤ੍ਧ੍ਃ ਸਯਾਰ ਰਰਰ ਚਾਸ਼੍ੁ ੁੱਧ੍ਦੇਤ੍ਹਰਾ || ੧੫.੫੨ ||
ਅਨੈਕਾਂਤ੍ਰਕਰਾ ਹੇਰੋਰ੍ਦੇਹਿੁੱਰਵਾਦਧ੍ੀਤ੍ਸ਼੍ਰੁ ਃ |
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ਸੋऽਦੇਹਸ਼੍ਚੇਦਤ੍ਨੁੱਛਾਤ੍ਦਰ੍ਭਿੇੁੱਛਸ਼੍ਤ੍ਿਸ਼੍ਾਣਿਰ || ੧੫.੫੩ ||
ਜ੍ਞਾਰਰ ਾਤ੍ਦਰ੍ੂਪਮਸਯ ਸਯਾਦ ਿੈਲਕ੍ਸ਼੍ਣਯਾਯ ਚੇਰ ਰਰਃ |

ਰਦੇਿ ਦੇਹਸ਼੍ਬਦੋਕਤਂ ਨ ਹਯਸੌ ਪਰਾਕ੍੍ੁ ਰਾਕ੍੍ੁ ਤ੍ਰਃ || ੧੫.੫੪ ||

ਏਿਂ ਸਵਰ੍ ੂਪਦੇਹਰਵ ਂ ਮੁ ਕਤਸਯਾਪਯੁਰ੍ਰ੍ੀਕ੍੍ੁ ਰਮ |

a.
c

om

ਨਾਤ੍ਨਸ਼੍ਿਭਗ੍
ੋ ਸਤੇਨ ਸਯਾਰ ਪਰਾਕ੍੍ੁ ਰਕ੍ਸ਼੍ੇਰਰਸਂਭਿਃ || ੧੫.੫੫ ||
ਤ੍ਿਮਰੋ ਨਾਿਯਿਿਾਨ ਤ੍ਿਨਾਤ੍ਸ਼੍ਰਵ ਪਰਸਂਗ੍ਰਃ |
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si

gm

ਪਟਿੁੱਚੇਦਿਯਿਾ ਤ੍ਨਰ੍ਸਯਂਰੇऽਰਰ ਕੀਦ੍੍ੁ ਸ਼੍ਾਃ || ੧੫.੫੬ ||
ਤ੍ਸੁੱਧ੍ਸਾਧ੍ਨਰਾ ਹੇਰੋਸਤੇ ਤ੍ਭਾੰਨਾਸ਼੍ਚੇਦਤ੍ਚਨ੍ਮਯਾਃ |

w

w

.y

ਆਤ੍ਮਨੋ ਭੇਦਰ੍ਤ੍ਹਰਾ ਏਸ਼੍ਿਿਯਾ ਏਿ ਿਾਤ੍ਦਤ੍ਭਃ || ੧੫.੫੭ ||

w

ਪਰ੍ਮਾਣਵ ਾਤ੍ਦਦੇਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਿਯਾਪਤਯੈ ਿਯਾਮਾਤ੍ਦਕੇਸ਼੍ਵਤ੍ਪ |

ਯਥਾऽऽਤ੍ਮਨਃ ਪਰਦੇਸ਼੍ਾਃ ਸਯੁਸਤੇਸ਼੍ਾਂ ਨੋऽਿਯਿਾਸਤਥਾ || ੧੫.੫੮ ||
ਮੁ ਕਤੋ ਰ੍ੂਪਾਤ੍ਦਤ੍ਿਰ ਸਰਵ ਾੁੱਜਿਾਨਯਰਵ ੇ ਸਰੀਸ਼੍ਿਰ |

ਦ੍੍ੁ ਸ਼੍ਿਾਂਰੋ ऽਸਾਧ੍ਯਤ੍ਿਕਲਸਤਸਯ ਸਰ੍ਵ ਜ੍ਞਰਾਗ੍ਰਹਾਰ || ੧੫.੫੯ ||
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ਈਸ਼੍ਵਰ੍ੋ ਨ ਸੁਖ੍ੀ ਰੇ ਨ ਰ੍ੂਪਾਦਯਨੁਭਿਾੰਨਤ੍ਪ |

ਦੁਃਖ੍ਪਰਸਂਗ੍ਾਤ੍ਦਤ੍ਰ ਮਾ ਿਾਤ੍ਦ ਰਦਵ ਯਾਤ੍ਪਤਦੂਸ਼੍ਣਾਰ || ੧੫.੬੦ ||
ਦ੍੍ੁ ਸ਼੍ਿਾਂਰੋ ਯਸਯ ਨੇਸ਼੍ਿੋਯਂ ਰਸਯ ਸਯਾਦ ਿਯਤ੍ਰਰ੍ੇਕਿਾਨ |

ਸਵਾਨਂਦਤ੍ਿਸ਼੍ਯੇ ਮੋਕ੍ਸ਼੍ੇ ਿੇਦੋਕਤੇ ਯੁ ਤ੍ਕਤਸਾਤ੍ਧ੍ਰੇ |

om

ਤ੍ਸ਼੍ਲਾਿਤ੍ਦਰਯਰਃ ਸ਼੍ੁ ੁੱਧ੍ਤ੍ਚੁੱਦੇਹਤ੍ੇਂ ਦਰ ਯਭੋਗ੍ਯਸੌ || ੧੫.੬੧ ||

a.
c

ਦਵ ੇਸ਼੍ੋऽਯਂ ਿਾਤ੍ਦਨਾਂ ਕਸ੍ਮਮਾਰ ਰਤ੍ਦਵ ਰ੍ੁੁੱਧ੍ੇऽਥਿਾऽऽਗ੍ਰਹਃ || ੧੫.੬੨ ||

gm

ਰਰਃ ਸਵਰਃ ਪਰਮਾਣੇ ਨ ਦੇਿੋ ਿੇਦੇਨ ਿੇਤ੍ਦਰਃ |
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ਤ੍ਿਸ਼੍ੁਰ੍ਮੋਕ੍ਸ਼੍ਸਯ ਦਾਰੇ ਤ੍ਰ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਂ ਭਿਤ੍ਰ ਸ਼੍ੋਭਨਮ || ੧੫.੬੩ ||

.y

ਇਰਯਾਦੀਨ ਦਰ੍ਸ਼੍ਯਂਰਯਰ੍ਖਾਨ ਿਯਾਖ੍ਯੋਪਨਯਾਸਸਂਯੁ ਰਾ |

w

w

w

ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਾਰ੍ਯੇਣ ਰਦਾ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਭਜ੍ਞਸਯ ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੁਿੇ || ੧੫.੬੪ ||
ਅਥ ਪਰਾਯੁ ਂਕਤ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਾਨ ਬੋਧ੍ਚਾਪਗ੍ੁਣੇ ਤ੍ਰ੍ਰਾਨ |

ਤ੍ਿਪਕ੍ਸ਼੍ਯੁ ਕਤਾਨ ਿੀਰ੍ਯੇਣ ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਂਸਤਰ੍ਕਸ਼੍ਰ੍ਾਨਸੌ || ੧੫.੬੫ ||
ਤ੍ਚੁੱਛੇਦਾਰੁ ੁੱਛਤ੍ਧ੍ਸ਼੍ਣਸਤਾਂਸਤਦਾ ਰਰ੍ਕ ਸਾਯਕੈਃ |

ਪਰਯੁ ਕਤਮਾਰਰ ਾਨ ਪਰਹਸਨ ਲੀਲਯਾऽਤ੍ਰਸ਼੍ਯਾਲੁਤ੍ਭਃ || ੧੫.੬੬ ||

10

ਅਧ੍ਾਰ੍ਯਾਣੀਰਰ੍ਜਨੈਰ੍ਤ੍ਨਿਰ੍ਤਯਾਤ੍ਨ ਪੂ ਰ੍ ੁਸ਼੍ੈਃ |

ਤ੍ਿਤ੍ਜਗ੍ੀਸ਼੍ੁ ਤ੍ਰ੍ਦਵਜਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਿੇਦਾਸਤਰਾਤ੍ਣ ਪਰਯੁ ਕਿ
ਤ ਾਨ || ੧੫.੬੭ ||
ਿਾਕਯੈਰ੍ਤ੍ਰਬਲੀਯੋ ਤ੍ਭਃ ਪਰਰਯਸਤਰੈਤ੍ਰ੍ਿ ਿੈਤ੍ਦਕੈਃ |

ਸਪਤਾਸ਼੍ਿਾਤ੍ਨ ਤ੍ਦਨਾਨਯੇਿਂ ਿਾਦਂ ਕ੍੍ੁ ਰਵਾ ਸਹਾਮੁ ਨਾ |

om

ਅਰ੍ਖਾਂਰਰ੍ਂ ਪਰਕਟਯਨ ਰਾਨਯਸੌ ਸਾੰਨਯਿਰ੍ਤਯਰ || ੧੫.੬੮ ||

a.
c

ਤ੍ਨਰ੍ੁੁੱਰਰ੍ਂ ਚ ਤ੍ਨਸ਼੍ਚੋਦਯਂ ਚਕ੍ਰੇ ਚਕ੍ਰਾਯੁ ਧ੍ਤ੍ਪਰਯਃ || ੧੫.੬੯ ||

gm

ਪਰਣਮਯਾऽਚਸ਼੍ਿ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਿऽੋ ਸੌ ਕ੍ਸ਼੍ਮਯਰਾਂ ਨਾਥ ਚਾਪਲਮ |

ou
si

ਪਦਪਦ੍ਮਰ੍ਜੋਦਾਸਯਂ ਧ੍ੁਿਂ ਮੇ ਦੀਯਰਾਤ੍ਮਤ੍ਰ || ੧੫.੭੦ ||

.y

ਿਯਾਖ੍ਯਾਂ ਭਾਸ਼੍ਯਸਯ ਭੂਯੋਧ੍ੀਃ ਸ਼੍ਰਿਣਂ ਸੂਤ੍ਰ੍ਨਂਦਨਃ |

w

w

w

ਸਂਰਃ ਪਰੀਤ੍ਰਮਸਂਰੋऽਨਯਾਂ ਸਮਮਾਰ੍ੇਤ੍ਭਰ੍ੇ ਰਰਃ || ੧੫.੭੧ ||
ਗ੍ੁਰ੍ਵ ਾਜ੍ਞਾਗ੍ੌਰ੍ਿਾੁੱਟੀਕਾਂ ਕੁਰ੍ਵਨ ਭਾਸ਼੍ਯਸਯ ਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ਾਮ |

ਸ਼੍ਿਰ੍ਿਤ੍ਿਕ੍ਰਮਾਰ੍ਯੋਸੌ ਮਹਾਚਾਰ੍ਯਮਭਾਸ਼੍ਰ || ੧੫.੭੨ ||
ਕਿੀਂਦਰ ੈਰ੍ਨ ਸਮਾਪਯਂਰੇ ਸਂਗ੍੍ੁ ਹਯਾਤ੍ਪ ਯਰੋ ऽਤ੍ਨਸ਼੍ਮ |

ਨਯਾਯਰ੍ਰਨਾਤ੍ਨ ਭਾਸ਼੍ਯਾਬਿੇਰ੍ਸਯ ਗ੍ਾਂਭੀਰ੍ਯਮਦ੍ਭੁਰਮ || ੧੫.੭੩ ||
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ਦਸ਼੍ੋਪਤ੍ਨਸ਼੍ਦੋ ਦੇਿੀਃ ਦੇਿਾ ਇਿ ਸਮੀਪ੍ਤ੍ਸਰਾਃ |

ਯੁ ਕਤਾਃ ਪਰਸਾਦਯਂਰਯਰ੍ਖਾ ਏਸ਼੍ੁ ਭਾਸ਼੍ਯਾਲਯੇ ਸ਼੍ਵਲਮ || ੧੫.੭੪ ||
ਗ੍ੀਰਾਰਾਤ੍ਪਰ੍ਯਭਾਸ਼੍ਯਾਭਯਾਮਾਭਯਾਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਂ ਪਰਕਾਸ਼੍ਯਰੇ |

a.
c

ਇਤ੍ਰਹਾਸਪੁ ਰ੍ਾਣਾਬਿਰ੍
ੇ ਭਿੁੱਤ੍ਚੁੱਰਾਤ੍ਦਰ ਲੋ ਤ੍ਿਰਾਰ |

om

ਗ੍ੋਗ੍ਣੈ ਰ੍ਪਰਰੀਕਾਰ੍ੈਰ੍ਰ੍ਕ ੇਂਦੁਭਯਾਤ੍ਮਿਾਤ੍ਧ੍ਕਮ || ੧੫.੭੫ ||

gm

ਜਾਰਾਂ ਭਾਰ੍ਰਰਾਤ੍ਪਰ੍ਯਸੁਧ੍ਾਂ ਕਃ ਸਾੰਨ ਸੇਿਰੇ || ੧੫.੭੬ ||
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ਪੁ ਰ੍ਾਣਸਖਾਨਪਾਂਥਾਨਾਮਭਾਸ਼੍ਾਰਰ ਯਿੇਤ੍ਦਨਾਮ |

.y

ਭਿਰਾ ਸੁਸਖ੍ਾ ਚਕ੍ਰੇ ਸ਼੍ਰੀਭਾਗ੍ਿਰਤ੍ਨਰ੍ਣਯਃ || ੧੫.੭੭ ||

w

ਕਸਤਂਰਰਸਾਰ੍ਂ ਸਂਪਰਾਪਯ ਨ ਸਯਾਰ ਪਰ੍ਯਾਪਤਿਾਂਤ੍ਛਰਃ |

w

w

ਅਮਰ੍ੈਰ੍ਾਤ੍ਸ਼੍ਰਰੁੱਛਾਯਂ ਕਲ੍ਪਦੁਮਤ੍ਮਿੋੁੱਰਮਮ || ੧੫.੭੮ ||
ਲੋ ਕਾਨਾਮਿਲੋ ਕਾਯ ਮਾਰ੍ਗਸਯਾਸਯ ਿਯਧ੍ਾਦ ਭਿਾਨ |

ਕਰ੍ੁਣਾਕਰ੍ ਨੇਰਰ ਾਭੇ ਿਾਦਸਨ੍ਮਾਨਲਕ੍ਸ਼੍ਣੇ || ੧੫.੭੯ ||
ਏਕਾਕੀ ਤ੍ਕਲ ਯਸ਼੍ਚਕ੍ਰੇ ਪਦਂ ਮੌਤ੍ਲਸ਼੍ੁ ਤ੍ਿਤ੍ਦਵ ਸ਼੍ਾਮ |

ਰਰਵ ਤ੍ਨਰ੍ਣਯਪਾਰ੍ਖੋऽਯਂ ਕੇਨ ਨਾਮ ਨ ਪੂ ਜਯਰੇ || ੧੫.੮੦ ||
12

ਿਾਦਾਦਯਃ ਪਰਕਰ੍ਣਸ੍ਮਫੁਤ੍ਲਂਗ੍ਾਸਤਨਿੋऽਪਯਲਮ |

ਤ੍ਿਪਕ੍ਸ਼੍ਕਕ੍ਸ਼੍ਂ ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਣਵ ਂਤ੍ਰ ਮਾਰ੍ੁਰੇਨ ਰਵ ਯੇ ਤ੍ਰ੍ਰਾਃ || ੧੫.੮੧ ||
ਅਨਂਰੋऽਰ੍ਖਃ ਪਰਕਤ੍ਟਰਸਤਵਯਾऽਣੌ ਭਾਸ਼੍ਯਸਂਗ੍ਹ
ਰ ੇ|

a.
c

ਭਗ੍ਿਂਤ੍ਸ਼੍ਚਰਰਕਤ੍ਿਰਾਂ ਲੌਤ੍ਕਕੀਂ ਦਰ੍ਸ਼੍ਯਨ ਤ੍ਕਲ |

om

ਅਹੋ ਆਤ੍ਮਪਤ੍ਰ੍ਜ੍ਞਪਤਯੈ ਕ੍੍ੁ ਸ਼੍ਣੇਨੇਿਾऽਨਨਾਂਰਰ੍ੇ || ੧੫.੮੨ ||

gm

ਗ੍ੋਪਯਂ ਭਾਰ੍ਰਸਂਕ੍ਸ਼੍ੇਪਮਕ੍੍ੁ ਥਾ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਤ੍ਿਸ੍ਮਮਯਮ || ੧੫.੮੩ ||
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ਨਾਨਾਸੁਭਾਤ੍ਸ਼੍ਰਸਤੋਰਰਗ੍ਾਥਾਤ੍ਦਕ੍੍ੁ ਤ੍ਰਸਰਕ ੍ੁ ਰੀਃ |

w

.y

ਰਵ ਤ੍ਯ ਰ੍ਰਨਾਕਰ੍ੇ ਰ੍ਰਨਸ਼੍ੇਰਣੀਰ੍ਵ ਾ ਗ੍ਣਯਂਤ੍ਰ ਕੇ || ੧੫.੮੪ ||

w

ਏਸ਼੍ੁ ਦਭਰ ਮਰੀਨ ਦਭਰ ਾਨ ਹਸਰਯੁੁੱਚੈਃ ਸਰਾਂ ਸਭਾ |

w

ਤ੍ਚਂਰਾਮਣੀਂਤ੍ਸ਼੍ਚਂਰਯਂਰੀ ਤ੍ਮਰਾਨਪਯਤ੍ਮਰਾਰ੍ਖਦਾਨ || ੧੫.੮੫ ||
ਅਪਰ੍ੋऽਪੀਸ਼੍ਯਰੇ ऽਸ੍ਮਮਾਤ੍ਭਰ੍ਗਰਂਥੇਸ਼੍ੇਵਰੇਸ਼੍ੁ ਸਤ੍ਸਵਤ੍ਪ |

ਸਤ੍ਸਵਪੀਂਦਰ ਾਤ੍ਦਸ਼੍ੁ ਪੁ ਰ੍ਾ ਰਾਰ੍ਕਾਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਿਾਮਰ੍ੈਃ || ੧੫.੮੬ ||
ਗ੍ਰਂਥੇਭਯ ਏਭਯੋऽਗ੍ਾਧ੍ੇਭਯੋ ਯੁ ਕਤਯੋ ਨੋ ਦੁਰ੍ ੁੁੱਧ੍ਰ੍ਾਃ |
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ਮਨੋਮਾਂਦਯਾਰ ਰਰੋ ਗ੍ਰਂਥਂ ਿਯਕਤਰਰ੍ਕ ਰਤ੍ਰਂ ਕੁਰ੍ ੁ || ੧੫.੮੭ ||
ਇਰਯਤ੍ਰ੍ਖਰੋ ਿਯਧ੍ਾਨ੍ਮਧ੍ਵਃ ਸੋऽਨੁਿਯਾਖ੍ਯਾਂ ਸਰਾਂ ਸੁਧ੍ਾਮ |

ਦੁਰ੍ਵਾਤ੍ਦਗ੍ਰ੍ਵ ਾਤ੍ਦਰ ਪਤ੍ਿਂ ਮਾਤ੍ਯਧ੍ਵਾਂਰਰ੍ਤ੍ਿਦਯੁਤ੍ਰਮ || ੧੫.੮੮ ||
ਯੁ ਗ੍ਪਦ ਰ੍ਚਯਾੰ ਨੇਨਾਂ ਕਦਾਤ੍ਚਰ ਸ ਤ੍ਨਰ੍ਂਰਰ੍ਮ |

a.
c

om

ਚਰੁ ਰ੍ਸ਼੍ਚਰੁ ਰ੍ਃ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਨ ਲੀਲਯਾऽਲੇ ਖ੍ਯਰ ਖ੍ਲੁ || ੧੫.੮੯ ||

gm

ਯੁ ਕਤਾਯਾ ਯੁ ਤ੍ਕਤਮਾਲਾਯਾਃ ਪਰੋਕਤਾਯਾਸਤਰਰ ਚਾऽਤ੍ਮਨਾ |

ou
si

ਿਯਕਤਂ ਚਕ੍ਰੇ ਤ੍ਿਿਰ੍ਣਂ ਕਿੀਂਦਰ ੈਰ੍ੇਸ਼੍ ਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ਮ || ੧੫.੯੦ ||

ਮਧ੍ਵੇਂਦੋਤ੍ਰ੍ਨਰਯਸਂਬਂਧ੍ਾਰ ਤ੍ਨਸਤਮਸਤਾਪਚੇਰਸੋਃ |

w

w

.y

ਿੈਕੁਂਠਂ ਯਾਰਯੋ ਃ ਤ੍ਪਰਰ ੋ ਃ ਗ੍ੇਹऽੇ ਸਯਾਿਰ੍ਜੋऽਿਸਰ || ੧੫.੯੧ ||

w

ਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਭੂਤ੍ਿਭਰ ਮਭਰ ਸ਼੍ਯੁੱਧ੍ਨਗ੍ੋਧ੍ਾਨਯਸਂਪਦਾ |

ਤ੍ਨਰ੍ਵ ੇਤ੍ਦਨਾ ਿੇਦਤ੍ਿਦਾ ਰੇ ਨਾऽਪੇ ਿੇਦਿਾਤ੍ਦਰ੍ਾਟ || ੧੫.੯੨ ||
ਪਾਤ੍ਰ੍ਿਰ ਾਜਯਂ ਪਰਾਰ੍ਖਯਰ
ਂ ਂ ਪਾਦਾਨਮਰਤ੍ਮਮਂ ਮੁ ਹ ਃੁ |

ਸਮਯਾਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਰ੍ਵੀਕ੍ਸ਼੍ੋ ਗ੍ਮਯਾਮਾਸ ਧ੍ਾਮ ਰਮ || ੧੫.੯੩ ||
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ਨ ਜਘ੍ਾਸ ਨ ਸੁਸ਼੍ਵਾਪ ਨ ਜਹਾਸ ਸ ਧ੍ੀਰ੍ਧ੍ੀਃ |

ਸਮਯਾਰ੍ਖੀ ਸ੍ਮਮਰ੍ਨ ਜਯੇਸ਼੍ਠਂ ਰ੍ਾਮਂ ਰ੍ਾਮਾਨੁਜੋ ਯਥਾ || ੧੫.੯੪ ||
ਰ੍ਾਜਯੇ ਕਥਂਤ੍ਚਰ ਸਂਸਖਾਪਯ ਰ੍ਾਜਾਨਂ ਤ੍ਿਰ੍ਹਾਤ੍ਰ੍ਦਰਮ |

ਤ੍ਿਸ਼੍ੁ ੁੱਧ੍ਤ੍ਦਵ ਕੁਲਂ ਸ਼੍ਰੌਰਂ ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਚਂ ਕ੍੍ੁ ਰਤ੍ਪਤ੍੍ੁ ਤ੍ਕ੍ਰਯਮ |

om

ਅਿਰਾਰ੍ਭੁਿਂ ਪਰਾਯਾਦ ਭਗ੍ਿਾਨ ਸ਼੍ਰ੍ਦਰਯਯੇ || ੧੫.੯੫ ||

a.
c

ਤ੍ਿਰ੍ਕਤਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਯਾਨ ਭੁਕਤਵਾ ਿਯਧ੍ਾਨ੍ਮਧ੍ਵੋऽਨੁਜਂ ਯਤ੍ਰਮ || ੧੫.੯੬ ||

gm

ਰ੍ਹਸਯਤ੍ਰਰ੍ਹਸਯਂ ਰਦ ਬਰਹ੍ਮ ਬਰਹ੍ਮਸਮੋ ਦਦੌ |

ou
si

ਅਮੁ ਸ਼੍ਮੈ ਪਂਚਰਪਸੋ ਨ ਤ੍ਿਦੁਰ੍ਯਰ ਰਪਤ੍ਸਵਨਃ || ੧੫.੯੭ ||

.y

ਪਰੇਮਾ੍੍ੁ ਰਪਰਸਾੰਨਾਸਯਸ੍ਮਤ੍ਮਰਾਂਗ੍ਾਪਾਂਗ੍ਪੂ ਰ੍ਵਕਮ |

w

w

w

ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਿਸ਼੍ੁਰੀਰ੍ਖਨਾਮਾਸ੍ਮਮੈ ਪਰੀਤ੍ਰਰੀਰ੍ਖਃ ਪਰਦੁੱਰਿਾਨ || ੧੫.੯੮ ||

ਸ਼੍ਰਿਣੇ ਨਾਨੁਿਾਦੇਨ ਮਨਨੇਨਾਵ੍ੁ ਥਾऽਕਰ੍ੋਰ |

ਕਾਲਂ ਿੇਦਾਂਰਸ਼੍ਾਸਤਰਸਯ ਿੇਦਾਂਰਗ੍ੁਰ੍ੁਸੋਦਰ੍ਃ || ੧੫.੯੯ ||
ਸ ਦਾਂਤ੍ਰਭਤ੍ਕਤਮਾਧ੍ੁਰ੍ਯਪਤ੍ਰ੍ਚਰ੍ਯਾਤ੍ਦਮੇਦੁਰ੍ੈਃ |

ਮਹਾਤ੍ਿਟਤ੍ਪਨਂ ਚਕ੍ਰੇ ਗ੍ੁਰ੍ੋਃ ਸਵਸਖਂ ਕ੍੍ੁ ਪਾਂਕੁਰ੍ਮ || ੧੫.੧੦੦ ||
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ਅਨਂਰਮਤ੍ਰਕਾਰ੍ੁਣਯਕਲ੍ਪਦੁਮਿਰੋ ਜਨੈਃ |

ਅਿਰ੍ਣਯੋ ਮਤ੍ਹਮਾ ਰਸਯ ਲੌਲਯਾਰ ਸਂਿਰ੍ਣਯਰੇ ਮਨਾਕ || ੧੫.੧੦੧ ||

ਚਰੁ ਰ੍ੋऽਸੌ ਪਰਿਚਨੇ ਮਨੁਸਂਤ੍ਸੁੱਤ੍ਧ੍ਮਾਨ ਮਨਃ |

ਤ੍ਦਸ਼੍ਂ ਪਰਯਾਰਂ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ਨਸ਼੍ਚਰ੍ਂਰਂ ਪਰ੍ਯਸ਼੍ੋਧ੍ਯਰ |

om

ਸਂਖ੍ਯਾ ਮਾਂ ਪੂ ਰ੍ਣੀ ਮਾ ਗ੍ਾਨ੍ਮਧ੍ਵਦਾਸਤ੍ਮਤ੍ਰ ਿਯਧ੍ਾਰ || ੧੫.੧੦੨ ||

a.
c

ਰੀਰ੍ਖਕਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁਰੀਰ੍ਖਂ ਚ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁਰੀਰ੍ਖਸ਼੍ਚ ਰੀਰ੍ਖਕਮ || ੧੫.੧੦੩ ||

gm

ਅਕਾਮਾਨਾਮਨੇਕੇਸ਼੍ਾਂ ਤ੍ਸੁੱਤ੍ਧ੍ਭੂਤ੍ਮਂ ਰਪਤ੍ਸਵਨਾਮ |

ou
si

ਤ੍ਰਰ੍ੋਤ੍ਹਰਾਤ੍ਮਾ ਪਰਾਪਾਸੌ ਹਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਚਂਦਰਮਹੀਧ੍ਰ੍ਮ || ੧੫.੧੦੪ ||

.y

ਦਵ ਂਦਵਦੁਃਖ੍ਾਨਲੇ ਿੀਰ੍ੋ ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਯੇਣ ਤ੍ਿਮਤ੍ਸਰ੍ਃ |

w

w

w

ਰਰਯਾਜ ਮਰਵ ਾ ਰਸਯਾਸਾਿਸ਼੍ਨਾਦੀਂਧ੍ਨਾਤ੍ਯਰਮ || ੧੫.੧੦੫ ||
ਭਕਤੈਰ੍ਨੁਤ੍ਗ੍ਰ੍ਂ ਨੀਰਂ ਪਰਾਤ੍ਰ੍ਖਰੋ ਯਤ੍ਰਸ਼੍ੇਖ੍ਰ੍ਃ |

ਪਂਚਗ੍ਿਯਂ ਪਪੌ ਤ੍ਕਂਤ੍ਚਰ ਪਂਚਮੇਪਂਚਮੇ ਤ੍ਦਨੇ || ੧੫.੧੦੬ ||

ਸ ਰਯਜਨ ਸਾਹਸੀ ਰੁੱਚ ਰਪਸਤੇਪੇऽਤ੍ਰਰਾਪਸਮ |

ਤ੍ਬਲਵ ਪਰ੍ਣੈਃ ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰੌ ਪਾੰਨੈਸਤ੍ੁ ਤ੍ਪਤਮਾਨ ਸਤ੍ਲਲੈ ਰ੍ਤ੍ਪ || ੧੫.੧੦੭ ||
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ਯਥੇਸ਼੍ਮ
ਿ ਧ੍ਯਾਸਤ ਤ੍ਸ਼੍ਲਾਂ ਯਮੀ ਸੁਤ੍ਨਯਮੀ ਸ ਰਾਮ |

ਨਾऽਧ੍ਯਾਸਰੇ ਯਾਮੇਕਾਹਂ ਦੈਿਭਗ੍ਨਾਸਤਪਤ੍ਸਵਨਃ || ੧੫.੧੦੮ ||

ਪਿਨਾਂਸ਼੍ਾਨੁਜੋ ਤ੍ਜਰਵ ਾ ਪਿਨਂ ਰ੍ੇਚਕਾਤ੍ਦਤ੍ਭਃ |

a.
c

om

ਤ੍ਿਸ਼੍ਯੇ ਭਯੋ ਹ੍੍ੁ ਸ਼੍ੀਕਾਸ਼੍ਵਾਨ ਮਨੋਯਂਰਰਾ ਸਮਾਹਰ੍ਰ || ੧੫.੧੦੯ ||
ਸ੍ਮਮਰ੍ਨ ਮੁ ਰ੍ਾਰ੍ੇਰ੍ਾਕਾਰ੍ਂ ਦਧ੍ਯਾਿਧ੍ਯਾਤ੍ਮਕੋਤ੍ਿਦਃ |

ou
si

gm

ਸਮਾਤ੍ਧ੍ਮਾਤ੍ਧ੍ਸ਼੍ਮਨਂ ਯੋ ਤ੍ਗ੍ਲਭਯਂ ਸ ਲਬਿਿਾਨ || ੧੫.੧੧੦ ||
ਮੌਕੁਂਦੇ ਸੁਂਦਰ੍ੇ ਰ੍ੂਪੇ ਸਵਾਨਂਦਾਤ੍ਦਗ੍ੁਣਾਰ੍ਣਿੇ |

w

w

.y

ਸਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਰ੍ਰਨੇ ਮਗ੍ਨਾਤ੍ਮਾ ਨਾਨਯਰ ਤ੍ਕਂਤ੍ਚਦ ਤ੍ਿਿੇਦ ਸਃ || ੧੫.੧੧੧ ||

w

ਕਾਮਰਰ ਾਸਤ੍ਿਹੀਨਸਯ ਰਸਯ ਸੁਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ਃ |

ਤ੍ਿਨਾ ਕੈਿਲਯਸਾਮਰਾਜਯਂ ਨਾਰ੍ਘ੍ੋ ਯੋ ਗ੍ਮਣੀਰ੍ਭੂਰ || ੧੫.੧੧੨ ||
ਮਧ੍ਵਾਨੁਜੇ ਮਧ੍ਵਨਾਥੋ ਯਂ ਪਰਸਾਦਂ ਿਯਧ੍ਾਰ ਰਦਾ |

ਸ ਤ੍ਚੁੱਰਾਤ੍ਿਸ਼੍ਯਰਵ ਾਦ ਿਾ ਗ੍ੋਪਯਰਵ ਾਦ ਿਾ ਨ ਿਰ੍ਣਯਰੇ || ੧੫.੧੧੩ ||
ਅਹੋ ਮਹਾਬੋਧ੍ਸੇਿਾਮਤ੍ਹਮਾऽਸ੍ਮਤ੍ਮਨ ਯੁ ਗ੍ੇ ਯਰਃ |
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ਧ੍ਨਯੋऽਸੌ ਤ੍ਸੁੱਤ੍ਧ੍ਮਾਪੇਮਾਂ ਸੋऽਮਰ੍ੈਤ੍ਰ੍ਰਯਲਾਿਯਰ || ੧੫.੧੧੪ ||
ਰੀਿਰ ਿਰਰੋऽਰੀਂਤ੍ਦਰ ਯਤ੍ਿਦ ਤ੍ਿਦਯਾਤ੍ਬਿਸਤਰ੍ਕਪਂਤ੍ਿਰਃ |

ਅਤ੍ਨਰ੍ੁੁੱਧ੍ਪਦਾਧ੍ਾਰ੍ਃ ਪਰੇਸ਼੍ਠਃ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਸਤਮਾਯਯੌ || ੧੫.੧੧੫ ||
ਰੇ ਨ ਸਂਪਰਾਤ੍ਰ੍ਖਰਂ ਯਾਰਂ ਰ੍ੂਪਯਪੀਠਤ੍ਮਮਂ ਪੁ ਨਃ |

a.
c

gm

ਕਿੀਂਦਰ ਤ੍ਰਲਕੋ ਤ੍ਿਦਵ ੁੱਛੇਖ੍ਰ੍ਸਤਾਪਸਾਗ੍ਰਣੀਃ |

om

ਕ੍੍ੁ ਤ੍ਸਨਜ੍ਞਂ ਕ੍੍ੁ ਪਯਾ ਸਵੇਸ਼੍ੁ ਸਂਪਰਾਪਤਂ ਮੇਤ੍ਨਰ੍ੇ ਪਰਜਾਃ || ੧੫.੧੧੬ ||

ou
si

ਮਧ੍ਵਕੇਿੀਸ਼੍ੁ ਕੋऽਸਯਾਭੂ ਂੁੱਤ੍ਛਸ਼੍ਯੋ ਿਯਾਸਪਦਾਸ਼੍ਰਯਃ || ੧੫.੧੧੭ ||
ਅਸੌ ਦਾਸਯਂ ਧ੍ੁਿਂ ਯਾਰਂ ਮਹਾਂਰਂ ਮਹਰਾਮਤ੍ਪ |

w

w

.y

ਿਯਧ੍ਾਦਨੁਗ੍ਹ
ਰ ਂ ਕੁਰ੍ਵਨ ਸਾਮਰ੍ਖਯੈਃ ਕੌਰੁ ਕਂ ਨ੍੍ੁ ਣਾਮ || ੧੫.੧੧੮ ||

w

ਆਰ੍ੁਰ੍ੋਹ ਦੁਰ੍ਾਰ੍ੋਹਂ ਸ ਪਰ੍ੈਃ ਪਰੀਤ੍ਰਕ੍੍ੁ ੁੱਧ੍ਰ੍ੇਃ |

ਮਹਾਂਰਂ ਮਤ੍ਹਮਾਨਂ ਚ ਮਹੀਧ੍ਰਂ ਚ ਗ੍ੁਹਤ੍ਪਰਯਮ || ੧੫.੧੧੯ ||
ਆਕ੍੍ੁ ਸ਼੍ऽਿੋ ਸਯ ਗ੍ੁਣੈ ਰ੍ਵਯਾਪਤੈਃ ਯੋ ਗ੍ੋਦਾਯਾ ਉਪਾਯਯੌ |

ਸ ਪਦ੍ਮਨਾਭਰੀਰ੍ਖਾਖ੍ਯਃ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯੋऽਨਯੋऽਭੂਰ ਸੁਚੇਰਸਃ || ੧੫.੧੨੦ ||
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ਸ਼੍ੁਰਯਾ ਮਰਯਾ ਸਦਾ ਭਕਤਯਾ ਤ੍ਿਰ੍ਕਤਯਾ ਤ੍ਨਰਯਸੇਿਯਾ |

ਯਸ੍ਮਮੈ ਪਰਸਾੰਨਃ ਪਰਾਜਯੇਕ੍ਸ਼੍ਃ ਸਦਯੋ ਤ੍ਿਦਯਾਂ ਦਦੌ ਸ਼੍ੁ ਭਾਮ || ੧੫.੧੨੧ ||
ਿੇਦਾਂਰਾਤ੍ਬਿਂ ਨ ਯੋ ਜਾਰੁ ਜਹੌ ਤ੍ਿਦਵ ੁੱਤ੍ਰਤ੍ਮਂਤ੍ਗ੍ਲਃ |

ਯੁ ਤ੍ਕਤਪਰਿਾਹਸਂਰ੍ਂਭਾਰ ਪਰ੍ਸ਼੍ਾਸਤਰਨਦੀਚਰ੍ਃ || ੧੫.੧੨੨ ||

om

ਿਯਾਖ੍ਯਾਪਰਣਾਦਮਾਰਰ ੇ ਣ ਿੀਰ੍ਂ ਮਨਯਾਨ ਸਵਮਂਿਲੇ |

a.
c

ਮਾਯਾਤ੍ਿਗ੍ਰਾਮਤ੍ਸਂਹਾਨ ਯੋ ਿਾਤ੍ਦਤ੍ਸਂਹੋ ਤ੍ਨਰ੍ਾਕਰ੍ੋਰ || ੧੫.੧੨੩ ||

gm

ਮੁੱਰਦੁਰ੍ਵਾਤ੍ਦਮਾਰਂਗ੍ਰਰ੍ਕ ਮਸਤਕਦਾਰ੍ਣੇ |

ou
si

ਪਂਚਾਸਯੋ ਯੋऽਭਿਦ ਿਯਕਤਂ ਚਰੁ ਰ੍ਾਸਯੋऽਤ੍ਪ ਕੇਿਲਮ || ੧੫.੧੨੪ ||

.y

ਸਾੰਨਯਾਯਰ੍ਰਨਾਿਤ੍ਿਰ੍ਪਯੁਦਪਾਤ੍ਦ ਯਰਃ ਪਰ੍ਾ |

w

w

w

ਟੀਕਾऽਪਰ੍ਾऽਨੁਿਯਾਖ੍ਯਾਯਾ ਅਨਰ੍ਘ੍ਾ ਬੋਧ੍ਸਾਗ੍ਰ੍ਾਰ || ੧੫.੧੨੫ ||
ਿੇਦਪਰਿਚਨਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯੋऽਸਾਤ੍ਿਤ੍ਰ ਪੂ ਤ੍ਜਰਃ |

ਸਭਯਃ ਸਭਾਯਾਂ ਯੋ ਿੇਦਂ ਿਯਾਚਖ੍ਯੌ ਿੇਦਸਾਰ੍ਤ੍ਿਰ || ੧੫.੧੨੬ ||
ਅਨਯੋ ਃ ਪਰਥਮੇ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ਮੇ ਚਾਭਿਾੰਤ੍ਨਹ |

ਅਨਂਰਬੋਧ੍ਸਯਾਨੇਕੇ ਯਰੀਂਦਰ ਾ ਬਹੁਦੇਸ਼੍ਜਾਃ || ੧੫.੧੨੭ ||
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ਿਸ਼੍ੀਕ੍੍ੁ ਰਹ੍੍ੁ ਸ਼੍ੀਕਾਸ਼੍ਚ ਜਨਨਾਦਯੁਪਮਤ੍ਰ੍ਦਨਃ |

ਨਰ੍ਤ੍ਸਂਹਪਦਾਧ੍ਾਰ੍ਾ ਅਭਯਸਤੋਪੇਂਦਰਨਾਮਕਾਃ || ੧੫.੧੨੮ ||
ਅਦੀਰ੍ਘ੍ਾਨਯਾਤ੍ਭਧ੍ਾਨਾ ਯੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦਰ ਾਮਪਦਾਸ਼੍ਰਯਾਃ |

om

ਅਪਰਰਯਕ੍ਸ਼੍ਗ੍ੁਣੋ ਤ੍ਦਰ ਕਤਾ ਭਤ੍ਕਤਿੈਰ੍ਾਗ੍ਯਸਾਗ੍ਰ੍ਾਃ || ੧੫.੧੨੯ ||

a.
c

ਪਾਦੈਃ ਪੁ ਨਂਰਃ ਪ੍੍ੁ ਤ੍ਥਿੀਂ ਦਰ੍ਸ਼੍ਯਂਰੋ ਹਰ੍ੇ ਃ ਪਦਮ |

gm

ਧ੍ੂਰਦੁੁੱਸਮਯਧ੍ਵਾਂਰਾ ਭਾਸਕਰ੍ਾ ਇਿ ਗ੍ਾਂ ਗ੍ਰਾਃ || ੧੫.੧੩੦ ||
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si

ਮੋਕ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਸਤਰਾ੍੍ੁ ਰਾਂਭੋਤ੍ਧ੍ਸੇਿਯਾ ਤ੍ਨਰਯਤ੍ਨਰਵ ੍ੁ ਰਾਃ |

.y

ਚਤ੍ਕ੍ਰਚਾਰ੍ੁਰਰ੍ਾਰ੍ਚਾਸੁ ਚਤ੍ਕ੍ਰਣਸ਼੍ਚਰ੍ਣਾਰ੍ਚਕਾਃ || ੧੫.੧੩੧ ||

w

ਮਧ੍ਵਪਰਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾ ਬਹਿਃ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾ ਏਸ਼੍ਾਂ ਮੁ ਹ ਸ
ੁ ਤਥਾ |

w

w

ਅਲਂਚਕੁਰ੍ਲਂ ਪ੍੍ੁ ਥੀਂਵ ਸਰ੍ਵ ੇ ਸਦੁਣਭੂਸ਼੍ਣਾਃ || ੧੫.੧੩੨ ||
ਸਦਾ ਸਕਲਸੁੱਛਾਸਤਿ
ਰ ਯਾਖ੍ਯਾਸੌਖ੍ਯਾ੍੍ੁ ਰਾਤ੍ਬਿਗ੍ਾਃ |

ਸਰ੍ਵ ੇ ਦੁਰ੍ਵਾਤ੍ਦਦੁਰ੍ਵਾਦਕਾਂਿਖ੍ਂਿਨਮਂਿਨਾਃ || ੧੫.੧੩੩ ||
ਭੂਤ੍ਰ੍ਭਤ੍ਕਤਭਰ੍ਾਃ ਕੇਤ੍ਚਦੇਸ਼੍ਵਲ੍ਪਸ਼੍ੁਰਸਂਪਦਃ |

ਅਪਯਲ੍ਪਬੋਧ੍ਾ ਅਪਰ੍ੇ ਬਹੁਸ਼੍ੁਰਮਹਾਗ੍ੁਣਾਃ || ੧੫.੧੩੪ ||
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ਬਹਿੋ ਗ੍੍ੁ ਤ੍ਹਣੋ ऽਪਯਸ੍ਮਮਾਰ ਸਮਗ੍ਰਾਨੁਗ੍ਹ
ਰ ਂ ਯਯੁ ਃ |

ਦੀਪਰਾ ਯਰਰ ਾਗ੍ਨਯ ਇਿ ਰਰ ਯੋ ਤ੍ਲਕੁਚਸ਼੍ੇਖ੍ਰ੍ਾਃ || ੧੫.੧੩੫ ||
ਮਾਧ੍ਵਂ ਤ੍ਨਯੋ ਗ੍ਂ ਯੇ ਪਰਾਯੋ ਨਾਰਯਜਨ ਤ੍ਿਦੁਸ਼੍ਾਂ ਿਰ੍ਾਃ |

om

ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਕ੍ਸ਼੍ੇਰਰੇਸ਼੍ੁ ਸਤ੍ਦਵ ਦਯਾਬੀਜਾਿਾਪੈਕਦੀਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਾਃ || ੧੫.੧੩੬ ||

a.
c

ਗ੍ਰਾਮਣਯੋ ਬਰਾਹ੍ਮਣਾਗ੍ਰਣਯਃ ਪਰਾਪੁ ਃ ਪੂ ਰ੍ਕ੍
ਣੇ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਰਾਮ |

gm

ਯੇ ਸ਼੍ਾਂ ਸਦੁਤ੍ਪਤਮਾਰਰ ੇ ਣ ਭਿੇਰ ਤ੍ਕਲ ਪਰ੍ਂ ਪਦਮ || ੧੫.੧੩੭ ||

ou
si

ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੂਸ਼੍ਾਪਕ੍ਸ਼੍ਪਾਰਾਦਯੈਃ ਕੇਭਯਤ੍ਸ਼੍ਚਰ ਕੇਿਲਂ ਦਦੌ |

.y

ਰ੍ਾਮਤ੍ਪਰਯੋ ਰ੍ਾਮ ਇਿ ਸਵਾਂ ਗ੍ਤ੍ਰਂ ਯੋ ਤ੍ਗ੍ਦੁਰ੍ਲਭਾਮ || ੧੫.੧੩੮ ||

w

w

ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਪਰਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਤ੍ਰਸ਼੍ਯਾ ਈਦ੍੍ੁ ਸ਼੍ਾ ਯੁੱਦਯੋ ਦਯਾਰ |

w

ਕੋ ਨੇੁੱਛੇਰ ਸੁਲਭਂ ਭਕਤਯਾ ਰਤ੍ਪਾਦਸੁਰ੍ਪਾਦਪਮ || ੧੫.੧੩੯ ||
ਇੁੱਥਂ ਸਦ੍ਤ੍ਭਃ ਸਦ੍ਤ੍ਭਰ੍ਰ੍ਚਯੋ ਧ੍ਰ੍ਾਯਾਂ ਚਕ੍ਰੇ ਿਾਸਂ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਸ਼੍ੁੱਯੇ ਸ਼੍ਯਾਨੇ |

ਗ੍ਰਾਮੇ ਿਾਰੈ ਃ ਪਾਤ੍ਿਰੇ ਕਾਣਵ ਰੀਰ੍ਖੈਃ ਭਕਤਪਰੀਰਯਾ ਸਨ੍ਮਠੇऽਨੂਨਬੋਧ੍ਃ || ੧੫.੧੪੦
||

ਆਨਂਦਰੀਰ੍ਖਭਗ੍ਿਦਵ ਦਨੇਂਦੁਤ੍ਬਂਬਂ
21

ਤ੍ਿਦਯਾਸੁਧ੍ਾਤ੍ਿਰਰਕਾਂਤ੍ਰ ਸੁਕਾਂਤ੍ਰਕਾਂਰਮ |
ਯੈ ਃ ਪਰੈਕ੍ਸ਼੍ਯਰਾਰਰ ਭਿਰਾਪਸ਼੍ਮਾਯ ਭਕਤੈਃ

ਰੁੱਦਾਸਦਾਸਯਮਤ੍ਪ ਤ੍ਕਂ ਨ ਦਦਾਤ੍ਰ ਪੁ ਂਸਃ || ੧੫.੧੪੧ ||
|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਕੁਲਤ੍ਰਲਕ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ
ਸ਼੍ਰੀਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ

w

w

w
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si

gm

a.
c

om

ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਕਰੇ ਪਂਚਾਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ ||
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