|| ਸ਼੍ਰੀ ||

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||
੧੬. ਸ਼੍ੋਿਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ

a.
c

ਸ਼੍ਰੌਰੇਭ੍ਯੋ ਤ੍ਿਰਰਮਰੇ ਰ੍ਮਹਾਨੁਭ੍ਾਿਮ |
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ਸਾਧ੍ੁਭ੍ਯੋ ਮਧ੍ੁਮਥਨਾਂਤ੍ਰਰਭ੍ਤ੍ਤਿਭ੍ਾਗ੍ਭਭ੍ਯਃ
ਿੇਦਾਂਰਂ ਸਵਯਤ੍ਮਿ ਬਂਧ੍ਮੋਕ੍ਸ਼੍ਮੂ ਲਂ
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ਿਯਾਚਸ਼੍ਟ ਸ੍ਫੁਟਮਥ ਤੋऽਤ੍ਪ ਤੋਤ੍ਿਦੋऽਰਰ || ੧੬.੧ ||

ਗੋਮਰਯਾਸਿਟਤ੍ਨਤਟੇऽੱ ਛਤੀਤ੍ਰ੍ਿਚਂਦਰਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਜ੍ਞਂ ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਪਤ੍ਰਰ੍ਂਰਯਿਰ੍ਣਜਨ੍ਮਾ |
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੧੬.੨ ||
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ਤ੍ਿਦਵ ੇਸ਼੍ਟਾ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਗੁਣਸਾਧ੍ਤਂ ਸ਼੍ੁਰੀਨਾਂ ਿਾਚਾਲੋ ਿਚਨਮੁ ਿਾਚ ਿਾਗ੍ਭਤ੍ਮਿਰ੍ਯਮ ||

ਉਨ੍ਮ ਰਪਰਲਤ੍ਪਰਿੰਨ ਰ ਤ੍ਧ੍ ਮਾਨਂ ਯਦ ਿਾਤਯਂ ਿਯਤ੍ਭ੍ਚਰ੍ਤ੍ਰ ਤਵਤ੍ਚਰ ਫਲੇ ऽਰਰ
|

ਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟਾਂਰੋ ਭ੍ਿਤ੍ਰ ਰਦਪਰਮਾਣਰਾਯਾਂ ਸਰ੍ਵ ੇਸ਼੍ਾਂ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਿਚਸਾਂ ਚ ਸਰ੍ਵ ਥੇਤ੍ਰ || ੧੬.੩
||
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ਿੇਦੋਤਿਂ ਫਲਮਲਮਾਪਯਰੇ ऽਤ੍ਧ੍ਤਾਰ੍ਾਦ ਇਰਯੁਤਿੋऽਰਨੁਮਨਸਾऽਭ੍ਯਧ੍ ਰ ਧ੍ੂਰ੍ਿਃ |
ਯੋ ਗਯਰਵ ੇ ਸਤ੍ਰ ਨ ਤ੍ਹ ਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਯਰੇ ऽਤ੍ਧ੍ਤਾਰ੍ੀ ਨਾਰਃ ਸਯਾਰ ਸ ਖਰ੍ਤ੍ਿਸ਼੍ਾਣਿਰ
ਸਦੇਤ੍ਰ || ੧੬.੪ ||

ਆਕ੍ਸ਼੍ੇਪਂ ਰਮਸਹਮਾਨ ਉੱਚਮਾਨਃ ਸਦਯੋऽਸੌ ਤ੍ਨਜਤਰ੍ਪ ਲਿਦਵ ਯੇ ਨ |

ਆਦਾਯ ਿਯਰਨੁਰ ਬੀਜਮੋਸ਼੍ਧ੍ੀਨਾਂ ਸੂਤਨ
ਿੇ ਾਂਤੁਰ੍ਦਲਪੁ ਸ਼੍ਪਬੀਜਸ੍ੜੁ ਤ੍ਸ਼੍ਟਮ ||

ਸਂਸ਼੍ਾਂਰੇ ਪੁ ਨਰ੍ਤ੍ਪ ਿਾਚਯਾਂਬਭ੍ੂਿ |

gm

ਿਯਾਖਯਾਰਾ ਤ੍ਨਤ੍ਸ਼੍ ਸ ਤਦਾਚਨ ਪਰਦੀਪੇ
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੧੬.੫ ||
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ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਨ ਸਵਾਨ ਪੁ ਰ੍ੁਤਰ੍ੁਣਾਂਬੁਤ੍ਧ੍ਤ੍ਰ੍ਿਜਾਂਰਰੇਃ
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ਅਂਗੁਸ਼੍ਠਸ੍ਫੁਟਨਖਰ੍ਾਂਰਰ੍ੋਤ੍ਚਸ਼੍ੈਿ || ੧੬.੬ ||

w

ਰੀਰ੍ਥਾਰ੍ਥਂ ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਰਰ੍ਿਪਰਪਾਤ੍ਰਿਾਰ੍ਾਂ ਧ੍ਾਰ੍ਾਣਾਂ ਰ੍ਯਸਹਨਕ੍ਸ਼੍ਮਾਂ ਮਹੇਕ੍ਸ਼੍ਃ |

w

ਆਨੀਰਾਂ ਦਸ਼੍ਸ਼੍ਰਪੁ ਂਤ੍ਭ੍ਰ੍ਰਯਸ਼੍ਤਿਯਾ ਪਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯੋਚੇ ਤ੍ਿਪੁ ਲਤ੍ਸ਼੍ਲਾਂ ਤਵਤ੍ਚਰ ਸ
ਮੁ ਤਿਾਮ || ੧੬.੭ ||

ਲੋ ਤਾਨਾਮੁ ਪਕ੍ੜੁ ਰਯੇ ਤੁਰਃ ਤ੍ਸ਼੍ਲੇ ਯਂ ਤ੍ਨਨਯੇ ਨੋ ਇਤ੍ਰ ਜਨਰਾ ਜਗਾਦ ਰਰਰ |

ਨੇਰਾਰ੍ੋ ਯਤ੍ਰਿਰ੍ ਮਾਨਿਾ ਨ ਹੀਮਾਂ ਭ੍ੀਮਸ਼੍ਚੇਤ੍ਦਹ ਯਰਰੇ ਨਯੇ ੇੰਨ ਿੇਤ੍ਰ || ੧੬.੮ ||
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ਤ੍ਨਨਯੇ ਰਾਂ ਤ੍ਗਤ੍ਰ੍ਤ੍ਮਿ ਿਾਨਰ੍ੀਕ੍ੜੁ ਰਾਤ੍ਮਾ ਲੀਲਾਿਰਕ ਰ੍ਤਮਲੇ ਨ ਸੋऽਮਲੇ ਨ |

ਰਰਰ ਾਤ੍ਪ ਨਯਤ੍ਧ੍ਰ ਰਯਾऽਸਯ ਸੂਚਯਰੇ ऽਲਂ ਰਰ ਰੁ ਂਗਾਂ ਨਨੁ ਤ੍ਨਤਸ਼੍ਾऽਧ੍ੁਨਾऽਤ੍ਪ
ਤਰ੍ਮ || ੧੬.੯ ||

ਸਂਰਾਰੈ ਰ੍ਤ੍ਧ੍ਤਰਨੈਰ੍ਲਂਕ੍ੜੁ ਰਾਧ੍ਵਾ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਯਰਮਨਸਾਮੁ ਰੇਰਰ੍ੇਸ਼੍ਾਮ |

ਯਰਰ ਾਮਾ ਿਸਤ੍ਰ ਤ੍ਰਥਾਤ੍ਿਨੇਨ ਚਂਦਰਃ ਰਰਰ ਾਸੌ ਸਤਲਮਤ੍ਰਃ ਸਸਾਰ੍ ਤ੍ਸਂਧ੍ੁਮ ||
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੧੬.੧੦ ||
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ਆਰ੍੍ਰਾਣਗਾਃ ਸਪਤ੍ਦ ਤ੍ਨਮ ਜਨਾਤ੍ਸਰ੍ਸਯਾਂਤਣ ਿਸਯ ਤ੍ਦਵ ਜੜੁ ਸ਼੍ਭ੍ਸਯ
ਿ ਲਭ੍ਾਯਾਮ |
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ਰਰਰ ਾऽਯਨ ਖਰ੍ਤ੍ਤਰ੍ਣੋ ਪਰ੍ਾਗਹੇਰੋਃ ਗਰਾਮੀਣਾ ਅਤ੍ਪ ਸਤਲਾਃ ਸਬਾਲਵੜੁ ਧ੍ਾਃ ||
੧੬.੧੧ ||

w
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ਸਰ੍ਵ ਜ੍ਞਂ ਸਪਤ੍ਰ੍ਜਨਂ ਸਮੀਕ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾਃ

w

ਫੁ ਲਾਕ੍ਸ਼੍ਾਃ ਸ੍ਤ੍ਮਰਿਦਨਾਃ ਸ਼੍ੁ ਭ੍ਾ ਨਨਂਦੁਃ |

w

ਦੌਰ੍ਮੁ ਖਯਂ ਦਧ੍ਰ ਉਰਾਪਰ੍ੇ ਤ੍ਨਤ੍ਨਂਦੁਃ

ਨਾऽਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਦਵ ਯਮਤ੍ਪ ਰਰ ਸਵਭ੍ਾਿਰਂਰਰਮ || ੧੬.੧੨ ||
ਮਾ ਮੈਨਂ ਭ੍ੁਿਨਗੁਰ੍ੁਂ ਤ੍ਿਤ੍ਨਂਦਰੇ ਥਂ

ਤ੍ਨਰ੍ਭ੍ਰ੍ਿਸਯਾਭ੍ਯਪਰਤ੍ਦਿੋ ਰਰ੍ਂਗਹਸਿਃ |
ਸਂਕ੍ਸ਼੍ੋਭ੍ੀ ਰਨਰਨਰੋਸ਼੍ਰੋਰ੍ਿੇਸ਼੍ਃ
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ਸਂਰ੍ਂਭ੍ੀ ਖਲਦਮਨਾਯ ਤ੍ਸਂਧ੍ੁਰ੍ਾਜਃ || ੧੬.੧੩ ||
ਸੰਮੋਦਾ ਰ ਰਰ੍ਲ਼ਰਰ੍ੋ ਦੁਰਾਤ੍ਭ੍ਗਾਮੀ ਗਂਭ੍ੀਰ੍ਸਵਨਨੁਤ੍ਰਮਾਨ ਸੁਰੇਨਹਾਸਃ |

ਿੀਚਯਂਗੈਰ੍ਤ੍ਧ੍ਤਰਰ੍ੈਤ੍ਰ੍ਹਾਤ੍ਧ੍ਿੇਲਂ ਮਧ੍ਵਾਯ ਪਰਣਤ੍ਰਤ੍ਮਿ ਿਯਧ੍ਾਰ ਸਮੁ ਦਰਃ ||
੧੬.੧੪ ||
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ਗੋਲੀਲਾਸਵਤ੍ਰਸ਼੍ਤ੍ਯਨਾਿਗਾਧ੍ਭ੍ਾਿਾਰ ੱੰਨੋ ਲਂਰਯੌ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਗੁਣਪਰਤਾਸ਼੍ਰ੍ਰਿੌ |

a.
c

ਮਧ੍ਵਾਬਧੀ ਪਰ੍ਮਮਰੇ ਃ ਤ੍ਪਰਯਂ ਜਨਾਨਾਂ ਲਾਿਣਯਂ ਨ ਰੁ ਜਲਧ੍ੇਰ੍ਯਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਃ ||
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੧੬.੧੫ ||
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ਅਂਭ੍ਧ੍
ੋ ੇਸਿਵਤ੍ਰ੍ਰਰਰ੍ੋਰ੍ਤ੍ਮਪਾਤ੍ਣਮ੍ੜੁ ਸ਼੍ਟੇ ਸਵ ਛੇऽਸੌ ਤ੍ਿਤਟਰਟਾਸਨੇ ਤ੍ਨਸ਼੍ੰਣਃ |
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੧੬.੧੬ ||
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ਿਯਾਚਖਯਾਿਤ੍ਰਤ੍ਚਰ੍ਮੈਰਰ੍ੇਯਸ਼੍ਾਖਾ ਸੂਤਿਾਤ੍ਨ ਪਰਭ੍ੁਰ੍ਤ੍ਰਸੁਂਦਰ੍ਪਰਤਾਰ੍ਮ ||

w

ਗਾਂਭ੍ੀਰ੍ਯਾਰ ਸਵਨਮਧ੍ਰ੍ੀਤਰ੍ੋਤ੍ਰ ਤ੍ਸਂਧ੍ੋਃ ਸ਼੍ਰਾਿਯਰਵ ਂ ਿਹਤ੍ਰ ਰਥਾऽਪਯਹੋ
ਸਵਨੋऽਸਯ |

ਪੂ ਰ੍ਣੇਂਦੁਪਰਭ੍ਿਦਨਃ ਤ ਏਸ਼੍ ਧ੍ਨਯੋ ਮਰਵ ੇ ਥਂ ਜਨਜਲਤ੍ਧ੍ਸਿਮਾਸ਼੍ੁ ਪਰ੍ਯੈਰ ||
੧੬.੧੭ ||

ਿੇਦਾਨਾਂ ਸਮੁ ਤ੍ਚਰਭ੍ਾਿਿਾਦਦਕ੍ਸ਼੍ਂ ਯੇ ਿੇਦਤ੍ਦਵ ਸ਼੍ਤ੍ਮਮਮੂ ਤ੍ਚਰ੍ੇ ਮਹੇਰ੍ਸ਼੍ਯਾਃ |
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ਤ੍ਧ੍ਤ੍ਗਧਤ ਰਾਤ੍ਨਤ੍ਰ ਜਨਰਾ ਜਗਾਦ ਰਰਰ ਸਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਾਰ ਤ੍ਤਲ ਤਤ੍ਲਰਾਂਜਤ੍ਲਰ੍ਿਮਂਰੀ
|| ੧੬.੧੮ ||

ਸੰਨਾਮਂ ਤ੍ਿਪੁ ਲਹ੍ੜੁ ਦੇ ਤ੍ਿਧ੍ਾਯ ਭ੍ਤਿਯਾ ਤ੍ਬਭ੍ਰ ਾਣਾਸ਼੍ਚਰ੍ਣਰ੍ਜਃ ਸੁਰ੍ੇਂਦਰਸੇਿਯਮ |

ਰਤ੍ਸਿਾਨਾਦਤ੍ਧ੍ਤਸ਼੍ੁ ਚੌ ਨਦਾਤ੍ਧ੍ਰ੍ਾਜੇ ਸਸੁਸਿੇ ਤ੍ਦਵ ਜਤ੍ਨਤਰ੍ਾਃ ਪਰਸ਼੍ਸਿਤਾਲੇ || ੧੬.੧੯
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||

a.
c

ਤ ਲੋ ਲੈਃ ਤਤ੍ਰ੍ਤ੍ਨਤਰ੍ੈਤ੍ਰ੍ਿਾਤ੍ਨਿਾਰ੍ਯੈਃ ਉੱਲੋ ਲੈਰ੍ਜਨ ਤ੍ਨਤਰ੍ਾਨ ਤ੍ਨਪਾਰਯਦ੍ਤ੍ਭ੍ਃ |

ਆਕ੍ਰਾਂਰਾਃ ਪਰਬਲਰਰ੍ੈਸ਼੍ਚ ਲੋ ਠ੍ਯਮਾਨਾ ਹਾਸਯਰਵ ਂ ਪਰਯਯੁ ਰ੍ੁਦਨਵ ਰੀਹ ਨੈਤੇ ||
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੧੬.੨੦ ||

ਮ ਜਂਰਂ ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਲਹਰ੍ੀਤ੍ਨਗੂਢਮੂ ਤ੍ਰ੍ਿਂ ਸਂਪੂ ਰ੍ਪ
ਣ ਰਮਤ੍ਰਮਸ ਜਨੋ ਜਹਾਸ |

w
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੧੬.੨੧ ||
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ਯੋ ਲੋ ਤਰਰ ਯਤ੍ਿਜਯੀ ਗੁਰ੍ੁਃ ਪਰਤ੍ਸ ਧ੍ਃ ਸੋऽਯਂ ਹੀ ਪਰਤ੍ਰ ਲਰੂਰ੍ਤ੍ਮਲੀਲਯੇ ਤ੍ਰ ||

ਨੀਚਾਨਾਮਿਚ ਿਚਾਂਸਯਜੀਗਣੰ ਨੋ ਦਭ੍ਰ ਾਣਾਂ ਕ੍ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਭ੍ਰਤਰ੍ਾਣਯਦਭ੍ਰ ਭ੍ੋਧ੍ਃ |

ਕ੍ਰੋਸ਼੍ੂਨਾਂ ਸ਼੍ਵਤਲਤਲਪਰਦਂ ਤ੍ਿਰ੍ਾਿਂ ਪਂਚਾਸਯੋ ਨ ਤ੍ਹ ਗਣਯੇ ਦੁਦਾਰ੍ਿੀਰ੍ਯਃ ||
੧੬.੨੨ ||

ਜਨ੍ਮਤ੍ਸਥਰਯਿਤ੍ਸਤ੍ਰਦਾਤ੍ਯਨਂ ਤਟਾਕ੍ਸ਼੍ਂ ਲੋ ਤਾਨਾਮਰਟਯਦਂਬੁਧ੍ੌ ਬ੍ੜੁ ਹ ਧ੍ੀਃ |
ਆਕ੍ਰਾਂਰੋ ऽਤ੍ਧ੍ਤਗੁਰ੍ੁਣਾ ਸ ਰੇ ਨ ਰਾਿਰ ਮੁ ਂਚਨ ਸਂਚਲਨਮਭ੍ੂ ਰਟਾਤਦੇਸ਼੍ਯਃ ||
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੧੬.੨੩ ||
ਇਰਯਾਦਯੈਰ੍ਤ੍ਪ ਚਤ੍ਰ੍ਰੈ ਰ੍ਨਨਯਸਾਧ੍ਯੈਃ ਨ ਸਥੇਸ਼੍ਠਾਂ ਬਹੁਮਤ੍ਰਮਾਪ
ਦੁਰ੍ਜਨੋऽਸ੍ਤ੍ਮਨ |

ਤ੍ਿਦਵ ੇਸ਼੍ਂ ਿਯਤ੍ਧ੍ਰ ਪੁਨਤ੍ਰ੍ਿਰ੍ਸਿਭ੍ਾਗਯੇ ਰਸ੍ਤ੍ਮਨ ਦੁਰ੍ਮਨਤ੍ਸ ਰਦੇਿ ਸ਼੍ੋਭ੍ਨਂ
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ਸਯਾਰ || ੧੬.੨੪ ||
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c

ਸਂਪਰਾਪਿਂ ਸਹ ਸਹਜੇਨ ਗਂਿਿਾਟਂ ਸਵੋਜ ਸਂਪਰਤਟਨ ਆਤ੍ਦਸ਼੍ਤ੍ਦਵ ਸ਼੍ਂਤਮ |

ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੂਸ਼੍ਾਮਯਮੁ ਤ੍ਚਰੋ ਤ੍ਿਧ੍ਾਰੁ ਮੀਸ਼੍ਰ ਲੋ ਤਾਨਾਤ੍ਮਤ੍ਰ ਿਚਸਾ ਪਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਤਾਣਾਮ ||

ou
si

gm

੧੬.੨੫ ||

ਸ਼੍ਰੀਤਾਂਰੇ ਸ਼੍ਵਰ੍ਸਦਨੇऽਨਯਰ ਤ੍ਤਲੈ ਤੋ ਯਤ੍ਸਿਸ਼੍
ਰਂ ੰਨਰ੍ਿਰ੍ਨੀਰਤੇ ਰੁ ਯਤ੍ਸ਼੍ਟਮ |

w
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੧੬.੨੬ ||
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ਆਹਰਯਾ ਗੁਰ੍ੁਗਦਯੈ ਿ ਨਾਤ੍ਲ਼ਤੇਰ੍ਾਦ ਯੋ ਲੇ ਭ੍ੇ ਰਰ੍ਲ਼ਰਰ੍ਾਰ ਫਲਾਤ੍ਨ ਤਾਮਮ ||

ਏਰਾਦ੍ੜੁ ਗ੍ਭਬਲਤ੍ਿਭ੍ਿਃ ਸ ਰਸਯ ਤਂਠ੍ਂ

ਰ ਜਯੇਸ਼੍ऽਠੋ ਪਯਤ੍ਭ੍ਰ ਉਭ੍ੌ ਸਮਂ ਗ੍ਭੜੁ ਹੀਰਵ ਾ |
ਤ੍ਨਸ਼੍ਪੇਸ਼੍ਟਂ ਪਰ੍ਮਮਿਾਪਰੁ ਃ ਪਰਯਰਿਂ

ਸਂਰਰ੍ਸ਼੍ਾਰ ਕ੍ਰਮਪਤ੍ਰ੍ਿਰ੍ਧਮਾਨਰੈਕ ਸ਼੍ਣਯਮ || ੧੬.੨੭ ||

6

ਆਤ੍ਸਵੰਨਾਿਲਸਰਰ੍ੌ ਗੁਰ੍ੋਤ੍ਰ੍ਿਯੋਗਾਰ ਛਰਰ ਾਗਰਯਤ੍ਨਲਮਤ੍ਹਰੌ ਚ ਰਾਿੁਭ੍ਾਭ੍ਯਾਮ |
ਮੁ ਤਿਵਾऽਯਃਤਤ੍ਠ੍ਨਰਰ੍ਰਵ ਚਂ ਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ੋਤ੍ਧ੍ਂ ਪਰ੍ਯਾਯਸ੍ਫੁਟਿਚਨਾਂ ਤ੍ਨਪੇਰਰੁ ਃ ਤੌ ||
੧੬.੨੮ ||

ਆਸ਼੍ਵਸਿੌ ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਚਹ੍ੜੁ ਤ੍ਦਮਾਿਨੂਨਮਾਨੌ ਉੱਧ੍ਰ੍ਤਂ ਸਮਗਦਦਂਗੁਤ੍ਲਂ ਧ੍ਰ੍ਾਸਥਾਮ |

ਸਂਗ੍ਭੜੁ ਹਯ ਪਰਸਭ੍ਰ੍ਸਾਦਤ੍ਪ ਪਰਯ ਰੌ ਸਾਮਰ੍ਥਯਂ ਯਯਰੁ ਤ੍ਰ੍ਮੌ ਨ ਤਂਪਨੇऽਸਯਾਃ ||

a.
c

om

੧੬.੨੯ ||

gm

ਤ੍ਨਰ੍ਯਰਿਂ ਿਟੁਮਤ੍ਧ੍ਰ੍ੁਹਯ ਮਂਦਹਾਸੀ ਸ ਪਰਾਯਾਤ੍ਦਹ ਪਤ੍ਰ੍ਰੋ ਨ੍ੜੁ ਤ੍ਸਂਹਗੇਹਮ |

ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ ਲਤ੍ਰਮਾਤ੍ਦਤੈਰ੍ ੁਪੇਰੋ ਮਧ੍ਵੋऽਭ੍ੂਰ ਤ੍ਰਰ ਭ੍ੁਿਨਤ੍ਚਰਰ ਰ੍ਰਿਰ੍ਾਜਃ ||

ou
si

੧੬.੩੦ ||

w

.y

ਪਂਚਾਸ਼੍ੰਨਰ੍ਪਨਰ੍ੋਪਨੀਰਮਾਰਰ ਾਂ ਯੋ ਿਾਰਕਸ਼੍ੀਂ ਗ੍ਭੜੁ ਹਮਤ੍ਧ੍ਰ੍ੋਤ੍ਹਣੀਂ ਤ੍ਨਨਾਯ |

w

੧੬.੩੧ ||

w

ਸ ਿਯਾਖਯਾਸਵਰ੍ਦਮਨਾਯ ਪੂ ਰ੍ਵਿਾਟੋ ਤ੍ਨਰ੍੍ੇਸ਼੍ਾਦ ਿਯਤ੍ਧ੍ਰ ਗੁਰ੍ੋਰ੍ਗਲ਼ ਪਰਪੇਸ਼੍ਮ ||

ਤ੍ਸਵੰਨੇऽਸ੍ਤ੍ਮੰਨਤ੍ਪ ਯਰਮਾਨ ਆਗਰਹਗ
ੋ ੇਰ ਪਰਾਚਯਾਰ ਰਤ੍ਪਰਿਚਨਤ੍ਨਸਵਨੋऽਤ੍ਰਰ੍ੇਜੇ |
ਉੱਧ੍ਰ੍ਤਂ ਤ੍ਿਪੁ ਲਹ੍ੜੁ ਦਂਗੁਲੀਂ ਚ ਨਾਲਂ ਸੋऽਭ੍ੂਤ੍ਦਰਯਜਤ੍ਨ ਤੁਰੂਹਲਂ ਜਨਾਨਾਮ ||
੧੬.੩੨ ||
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ਪਰ੍ਯੈਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਪਰਭ੍ੁਤ੍ਰ੍ਰਰ੍ੈਃ ਤ੍ਸ਼੍ਿਾਤ੍ਗਿਪੂ ਰ੍ਵੈਃ ਨੋਪੈਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਪਰਬਲਰਰ੍ੈਸਿਥਾ ਪਰਯਰਿੈਃ |
ਨਾਿੈਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਤਵਤ੍ਚਦਤ੍ਪ ਸ਼੍ਤਿਯਪੂ ਤ੍ਰ੍ਿਰ੍ਸ੍ਤ੍ਮਨ ਉਤ੍ਪਰੈਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਸਵਯਮਤ੍ਪ ਭ੍ੀਮ
ਇਰਯਿਸ਼੍ਯਮ || ੧੬.੩੩ ||

ਲੇ ਤ੍ਖਨਯਾਂ ਮੁ ਹ ਰ੍
ੁ ਤ੍ਪਨਹਯ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਯਮਾਣਂ ਨਾਪਯੇਤਂ ਰਨੁਰ੍ ੁਹਮਸਯ ਰੂ ਦਪਾਟ |

ਨਾਸਾਗਰੇ ਮ੍ੜੁ ਦੁਤ੍ਨ ਕ੍ੜੁ ਰੈਸ਼੍ਚ ਮੁ ਤ੍ਸ਼੍ਟਰਾਰੈ ਃ ਨਾਸਯੇਂਦੋਰ੍ਤ੍ਰਬਤ੍ਲਤ੍ਭ੍ਃ

a.
c

om

ਪਰਸੰਨਰਾऽऽਤ੍ਸ || ੧੬.੩੪ ||

ਪਂਚਾਸਯਃ ਸ਼੍ਵਤ੍ਭ੍ਤ੍ਰ੍ਿ ਹੀ ਤ੍ਿਹੀਨਸਾਰ੍ੈਃ ਅਂਭ੍ਤ੍ੋ ਧ੍ਰ੍ਿਗ ਸਤ੍ਰ੍ਰਾਂ ਜਲੈ ਤ੍ਰ੍ਿਾਲਪੈਃ |

gm

ਹਦਯੋਰੈਤ੍ਰ੍ਿ ਰਰ੍ਤ੍ਣਤ੍ਰ੍ਵ ਿਂਬਯਨ ਨ੍ੜੂ ਨ ਪਰਰਯਤ੍ਰ੍ਥਸਵਸਮਨਰ੍ੈਰ੍ਵਯਿਾਹਰ੍ਰ ਸਃ ||

ou
si

੧੬.੩੫ ||

.y

ਪਾਰ੍ਂਰੀਸੁਰ੍ਸਦਨਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਾਲਸਂਤ੍ਿਰ ਸਂਪਰਾਪਿਃ ਖਲੁ ਸੁਤ੍ਚਰ੍ਾੰਤ੍ਨਿੇਦਯਹੀਨਮ |

w

w

ਗਰਾਮਯਾਗਰਯਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਪਤ੍ਰਤ੍ਭ੍ਤ੍ਰ੍੍ਨਾਰ੍ਧਮਾਰਰ ਾਰ ਰਦ੍ਭ੍ੂਰੀਰ੍ਵ ਯਤ੍ਧ੍ਰ ਸਭ੍ੂਰ

w

ਬਲਯਨਲਪਾਃ || ੧੬.੩੬ ||

ਭ੍ੀਮਰਵ ੇ ਸਹ ਸਹਜੈਃ ਪਰਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ਠਰਃ ਪਰਾਤ ਪਂਚਾਤ੍ਮਾ ਮੁ ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਪੁ ਰ੍ਂਤ੍ਚਰੋ ਯਦਰਰ |
ਪਾਂਚਾਲਯਾ ਬਤ੍ਲਸਤ੍ਲਲਂ ਸਮਂ ਦਦਰਯਾ ਸੋऽਸ੍ਮਾਰ੍ਸ਼੍ੀਰ ਰਤ੍ਮਮਮਥ
ਪਰਪੂ ਜਯਪੂ ਜਯਃ || ੧੬.੩੭ ||

ਆਯਾਸਯਨ ਤ੍ਤਲ ਸਤ੍ਰ੍ਦਂਰਰ੍ਾਖਯਦੇਸ਼੍ਂ ਗਰੀਸ਼੍ਮੇ ਤ੍ਨਰ੍ਜਲਤ੍ਮਹ ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ੁਿਾਂਸਿਟਾਤਮ |
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ਰਰਕ ਾਲੇ ਪਰ੍ਮਤ੍ਭ੍ਿਰ੍ਸ਼੍ਯਨ ਰਨੌ ਰਂ ਰਤ੍ਪੂ ਰ੍ਿਯੈ ਿਯਤ੍ਧ੍ਰ ਤੁਰੂ ਹਲਂ ਜਨਾਨਾਮ ||
੧੬.੩੮ ||

ਦੁਰ੍ਮਂਰਰੈਃ ਖਲਪਟਲੈ ਃ ਪਰਚੋਦਯਮਾਨੋ ਗਰਾਮੇਸ਼੍ੋ ਵੜੁ ਸ਼੍ਲ਼ਪਤ੍ਰਃ ਪਰਹਰ੍ਤਮੇਨਮ |

ਸਂਪਰਾਪਿਸਿਰ ਉਰ ਯਾਂਰਮੀਕ੍ਸ਼੍ਮਾਣਃ ਪਰੋਦਯਂਰਂ ਰ੍ਤ੍ਿਤ੍ਮਿ ਤ੍ਿਸ੍ਤ੍ਮਰੋ ਨਨਾਮ

om

|੧੬.੩੯ ||

a.
c

ਕ੍ਸ਼੍ੇਰਰਾਗਰਯਂ ਤ੍ਰਰ ਭ੍ੁਿਨਿੈਦਯਨਾਥਨਾਥਂ ਪਰਸਥਾਯ ਪਰਚੁਰ੍ਰਰ੍ਾਂਰਰ੍ਃ ਪਰਭ੍ਾਿੀ |
ਸ਼੍ਰੀਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣਾਮ੍ੜੁ ਰਪਰ੍ਮਾਰ੍ਣਿਾਤ੍ਭ੍ਧ੍ਾਨਾਂ ਚਕ੍ਰੇ ਸਦਵ ਚਨਰਤ੍ਰਂ ਸਵਭ੍ਤਿਭ੍ੂਰਯੈ ||

ou
si

gm

੧੬.੪੦ ||

ਸ ਗਰਾਮਂ ਪਰ੍ਮਤ੍ਪ ਯਾਰ ਉੱਚਭ੍ੂਤ੍ਰਂ ਤ੍ਿਦਵ ਾਂਸਃ ਤਵ ਤੁਹਰ੍ਤੂਪਦਰ੍ੁਰ੍ਾਭ੍ਾਃ |

.y

ਇਰਯੂਚੇ ਮਦਮਤ੍ਰਮਾਤ੍ਨਨੋऽਤ੍ਖਲਜ੍ਞਮ ਮਨਯਸਯ ਕ੍ਸ਼੍ਪਤ੍ਯਰੁ ਮੇਿ

w

w

w

ਰ ਜਨਸਯ || ੧੬.੪੧ ||

ਸਰ੍ਵ ਜ੍ਞੋऽਪਯਯਮਤ੍ਧ੍ਤਂ ਨ ਯਜ੍ਞਭ੍ਂਗੀਂ ਸਂਤ੍ਿ ਰੇ ਯਤ੍ਰਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ ਬ ਧ੍ਤ੍ਨਸ਼੍ਚਯੋऽਸੌ |
ਆਭ੍ਾਂਰਂ ਪਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਦ ਮਤ੍ਸਰ੍ਾਦਪ੍ੜੁ ਛਰ ਤਰ੍ਮਾਰ੍ਥਸ਼੍ੁਤ੍ਰਗਹਨਾਰ੍ਥਖਂਿਭ੍ਾਿਮ ||
੧੬.੪੨ ||

ਛਂਦੋਭ੍ਯਸ਼੍ਚਯੁਰਰ੍ਸਸਂਗਹ
ਰ ਪਰਿੀਣਾਨ ਸ਼੍ਸ਼੍ਠੇऽਤ੍ਹਿ ਪਰਤ੍ਰਤ੍ਿਤ੍ਹਰਾਨ ਪਰਜਾਤ੍ਧ੍ਪੇਨ |
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ਨਾਰ੍ਾਸ਼੍ਂਸਯਚਰ੍ਮਚਾਰ੍ੁਮਂਰਰਭ੍ੇਦਾਨ ਊਚੇऽਸੌ ਰਮਤ੍ਭ੍ਦਧ੍ਦ ਤ੍ਿਸਂਸ਼੍ਯਾਂਸ਼੍ਃ ||

੧੬.੪੩ ||

ਪਾਂਤ੍ਿਰਯਂ ਪਰ੍ਮਮਿੇਰਯ ਰਸਯ ਰਾਦ੍ੜੁ ਤ ਸਂਰਰ੍ਸ਼੍ਰ ਕ੍ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਭ੍ਰਮਨਾ
ਤ੍ਿਪਕ੍ਸ਼੍ਸਂਰਃ |

ਨਾਰ੍ਥਃ ਸਯਾਦਯਤ੍ਮਤ੍ਰ ਿਰ੍ਣਯੰਨਥ ਰਵ ਂ ਰਂ ਬੂਹੀਰਯੁਰ੍ ੁਮਤ੍ਰਨੇਤ੍ਰ੍ਰੋ ऽਦਰ ਿਦ ਦਰ ਾਤ ||

a.
c

om

੧੬.੪੪ ||

gm

ਸੋऽਪ੍ੜੁ ਛਰ ਰਮਥ ਮਹਾਹਵ ਯੋਪਸਰ੍ਗਾ ਯਰਰ ੋ ਤਿਾ ਮਨੁਚਰ੍ਣੋ ਪਸ੍ੜੁ ਜਯਰ੍ੂਪਾਃ |

ਰਸਯਾਰ੍ਥਂ ਿਚਨਚਯਸਯ ਰਂ ਬੁਿਾਣਃ ਸਥਰ੍
ੈ ਯਾਰ੍ਥਂ ਸਪਤ੍ਦ ਸ ਲੇ ਖਯਾਂ ਬਭ੍ੂਿ ||

ou
si

੧੬.੪੫ ||

w

.y

ਸਂਪੂ ਰ੍ਣਂ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ਨਤ੍ਮਿੋਤ੍ਦਰਂ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਃ ਸ਼੍ਵਾ

w

ਚਕ੍ਸ਼੍ੋਭ੍ਾਸ਼੍ੁ ਭ੍ਤ੍ਨਤਰ੍ੋ ਤ੍ਨਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਮਧ੍ਵਮ |

w

ਪਰਰਯਰ੍ਥੀ ਸਵਯਤ੍ਮਤ੍ਰ ਦੂਰ੍ਿੋऽਤ੍ਭ੍ਧ੍ਾਿਨ

ਤ੍ਤਂ ਰੇ ਨ ਕ੍ਸ਼੍ਰਮਮ੍ੜੁ ਰਾਤਰ੍ਸਯ ਰਸਯ || ੧੬.੪੬ ||
ਤ੍ਨ ਸਵਾਨਾਂ ਤਤ੍ਰਪਯਭ੍ੁਤ੍ਤਿਯੁ ਤਿਭ੍ਤਿਂ

ਭ੍ਤਿਾਨਾਂ ਿਯਤ੍ਧ੍ਰ ਚਰੁ ਰ੍ੁਣਂ ਦਯਾਲੁ ਃ |
ਭ੍ੁਂਤਿੇ ਸ੍ਮ ਤ੍ਰਰ ਦਸ਼੍ਨਰ੍ੋਪਭ੍ੋਗਯਮੰਨਂ
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ਸਂਪਰੀਰਯੈ ਸ ਧ੍ਨਿਰਾਂ ਬ੍ੜੁ ਹਤ੍ਪਰਬੋਧ੍ਃ || ੧੬.੪੭ ||
ਵੜੁ ਸ਼੍ਟਯਾਦੇਃ ਸ ਤ੍ਨਯਮਨਾਤ੍ਦ ਚਕ੍ਰ ਏਰਰ
ਤ੍ਚਰਰ ਂ ਤ੍ਤਂ ਭ੍ੁਿਨਤ੍ਨਯਾਮਤੇ ਸਮੀਰ੍ੇ |

ਅਪਯੇਿਂ ਭ੍ੁਿਨਗੁਰ੍ੋਃ ਕ੍ੜੁ ਰਾਨੁਿਾਦਃ

ਇਰਯੂਚੇ ਧ੍ਰ੍ਤ੍ਣਸੁਰ੍ੇਣ ਤੇਿਲਂ ਨੋ

ਮਾਧ੍ਵੀਯਂ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਤਥਾ ਤਥਾਸੁ ਮਾਨਯਾ |

gm

ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਾਦਪਯਮਰ੍ਿਰ੍ੈਰ੍ ੁਦੀਰ੍ਯਮਾਣਾ

a.
c

om

ਕ੍ੜੁ ਰਯੇਸ਼੍ੁ ਪਰਿਰ੍ ਇਰੀਹ ਿਰ੍ਣਯਾਮਃ || ੧੬.੪੮ ||

ou
si

ਗਂਧ੍ਰ੍ਵ ੈਰ੍੍ਯੁਸਦਤ੍ਸ ਰਨ੍ਮੁ ਦੇ ਜਗੇऽਸੌ || ੧੬.੪੯ ||

.y

ਰਾਂ ਪਦਯਪਰਤ੍ਣਗਤ੍ਦਰਾਂ ਰੁ ਮੂ ਰ੍ਛਤ੍ਯਰਵ ਾ

w

w

ਰਾਨਾਨਾਮੁ ਤ੍ਚਰਰਯਾऽऽੱ ਰਪਂਚਮਾਦਯਾਃ |

w

ਗਾਂਧ੍ਾਰ੍ਂ ਦਯੁਤ੍ਿਸ਼੍ਯਮੁ ਜਵਲਂ ਸ੍ੜੁ ਜਂਰੋ

ਗਰਾਮਂ ਰੇ ਪਰਜਗੁਰ੍ਤਾਤ੍ਤਤਮਰਤਂਠ੍ਾਃ || ੧੬.੫੦ ||
ਆਨਮਰੈਃ ਸੁਮੁ ਤੁਟਮੌਤ੍ਲਤ੍ਭ੍ਃ ਤਰ੍ਾਗਰੈਃ

ਆਰਾਮਰੈਃ ਪਰਤ੍ਰਤਤ੍ਲਰੈ ਃ ਸ੍ਤ੍ਮਰੈ ਰ੍ਮੁ ਖਾਬਜਃੈ |
ਆਸ਼੍ਰਾਤ੍ਿ ਤ੍ਸਥਰ੍ਰਰ੍ਭ੍ਤ੍ਤਿਤ੍ਭ੍ਃ ਸੁਰ੍ੇਂਦਰੈਃ

ਰਦਗੀਰਾ ਦਸ਼੍ਤ੍ਧ੍ਸ਼੍ਣਾਰ੍ਯਿਰ੍ਯਚਰ੍ਯਾ || ੧੬.੫੧ ||
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ਗੀਰ੍ਵ ਾਣੈ ਤ੍ਰ੍ਵ ਜਯਮਹੋਤ੍ਸਿਸਯ ਪੂ ਜਾਂ
ਤੁਰ੍ਵਾਣੈ ਰ੍ਤ੍ਿਰ੍ਲ਼ਸਂਤ੍ਿਦਸਿਦਾਨੀਮ |
ਤ੍ਿਸ੍ਮੇਰ੍ੈਰ੍ਮੁ ਤ੍ਨਤ੍ਨਤਰ੍ੋਪਦੇਿਯੁ ਤਿੈਃ

ਸੁਸ੍ਮੇਰ੍ੈਰ੍ਥ ਰਮਿੇਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰੁ ਂ ਪਰਜਗ੍ਭਮੇ || ੧੬.੫੨ ||

om

ਆਦਰ੍ਸ਼੍ਂ ਗੁਣਗਣਦਰ੍ਸ਼੍ਨੇ ਮੁ ਰ੍ਾਰ੍ੇਃ

a.
c

ਸ ਛਾਸਿਰਂ ਰ੍ਤ੍ਚਰਮਨੇਨ ਿਰ੍ਣਯਂਰਃ |

ਪਰਦਯੋਰੈਰ੍ ੁਿੁਪਦਿੀਂ ਪਰਤਾਸ਼੍ਯਂਰਃ

ou
si

gm

ਪਰੈਕ੍ਸ਼੍ਂਰ ਪਰਚੁਰ੍ਮਨੋਤ੍ਿਲਾਸਮੇਰੇ || ੧੬.੫੩ ||
ਨਾਤੀਂਦਰ ਾਸਿਮਿਤ੍ਨਭ੍ਾਗਮਾਿਸਂਰਂ

.y

ਸੁਸ਼੍ਲੋਤੈਰ੍ਤ੍ਪ ਭ੍ੁਿਨਾਤ੍ਨ ਭ੍ੂਸ਼੍ਯਂਰਮ |

w

ਨੇਮੁ ਃ ਖਾਦੁਪਤ੍ਨਸ਼੍ਦਂ ਰਦੈਰਰ੍ੇਯੀਂ

w

w

ਿਯਾਖਯਾਂਰਂ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਤ੍ਿਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਟਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਮਧ੍ਯੇ || ੧੬.੫੪ ||
ਸ਼੍ਰੀਮਂਰਂ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ਿਦਨਂ ਤੁਸ਼੍ੇਸ਼੍ਯਾਕ੍ਸ਼੍ਂ

ਗਂਭ੍ੀਰ੍ਸਵਰ੍ਮਤ੍ਰਤ੍ਦਿਯਲਕ੍ਸ਼੍ਣਾਢਯਮ |
ਪਸ਼੍ਯਂਰਃ ਸਵਗੁਰ੍ੁਮਥਾਤ੍ਰ੍ਚਚਨ ਕ੍ੜੁ ਰਾਰ੍ਥਾ

ਿਾਣਯਾ ਰਂ ਹਤ੍ਰ੍ਰ੍ਤ੍ਰਪੂ ਰ੍ਣਤਾਮਮੇਰੇ || ੧੬.੫੫ ||
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ਅਹਰ੍ੋ ਦੁਰ੍ਾਗਮਰਮਃ ਸਵਗੋਗਣੈ ਃ

ਅਤਰ੍ੋਰ੍ਮੁ ਤੁਂਦਗੁਣਵੜੁ ਂਦਦਰ੍ਸ਼੍ਨਮ |
ਅਜਯਸ਼੍ਚਰੁ ਰ੍੍ਸ਼੍ ਜਗਂਤ੍ਰ ਸਦੁਣੈਃ

ਸ਼੍ਰ੍ਣਂ ਗੁਰ੍ੋ ਤਰ੍ੁਣਯਾऽਤ੍ਪ ਨੋ ਭ੍ਿੇਃ || ੧੬.੫੬ ||

ਨਮਃ ਸਵਾਤ੍ਮਨ ਰ੍ਾਮਤ੍ਪਰਯਰਮ ਹਨੂਮਨ ਗੁਰ੍ੁਗੁਣ |

a.
c

ਨਮਸਤਭ੍ਯਂ ਭ੍ੀਮ ਪਰਬਲਰਮ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣੇਸ਼੍ਟ ਭ੍ਗਿਨ

om

ਨਮਸਿੇ ਪਰਾਣੇ ਸ਼੍ ਪਰਣਰਤ੍ਿਭ੍ਿਾਯਾਿਤ੍ਨਮਗਾ

gm

ਨਮਃ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਮਧ੍ਵ ਪਰਤ੍ਦਸ਼੍ ਸੁਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਂ ਨੋ ਜਯ ਜਯ || ੧੬.੫੭ ||

ou
si

ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਨਗਤ੍ਦਰਿਂਰਸਿਰਰ ਵੜੁ ਂਦਾਰ੍ਤੇਂ ਦਰਾ

ਗੁਰ੍ੁਤ੍ਿਜਯਮਹਂ ਰਂ ਲਾਲ਼ਯਂਰੋ ਮਹਾਂਰਮ |

.y

ਿਵੜੁ ਸ਼੍ੁ ਰ੍ਤ੍ਖਲਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਯਂ ਪੁ ਸ਼੍ਪਿਾਰ੍ਂ ਸੁਗਂਧ੍ਂ

w

w

w

ਹਤ੍ਰ੍ਦਤ੍ਯਰਿਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਠੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਨਂਦਰੀਰ੍ਥੇ || ੧੬.੫੮ ||
|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਤੁਲਤ੍ਰਲਤ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ
ਸ਼੍ਰੀਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ
ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਤਰੇ ਸ਼੍ੋਿਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ ||

|| ਸਮਾਪਿੋਯਂ ਗਰਂਥਃ ਭ੍ਾਰ੍ਰੀਰ੍ਮਣ ਮੁ ਖਯਪਰਾਣਂਰਰ੍ਗਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣਾਰ੍ਪਣਮਸਤ ||
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