
|| ਸ਼੍ਰੀ ||  
ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ  
|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ || 
੧੨. ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ  
 
ਅਰਰ ਾਨਂਰਸਵਾਂਰਿੇਦ੍ਾਂਤ੍ਰਤ੍ਸਂਹ ੇਮੁਖ੍ਯਿਯਾਖ੍ਯਾਤ੍ਨਸਵਨੇ ਜ੍ੁਂਭਮਾਣੇ |  
ਸਦ੍ਯ ੋਮਾਦ੍ਯਦ੍ਵ ਾਤ੍ਦ੍ਦਂ੍ਰੀਂਦ੍ਰਭੀਮੇ ਭਜੇੇ ਕ੍ਸ਼ੋ੍ਭ ੋਮਾਤ੍ਯਗੋਮਾਯੁਯੂਥ ਃ || ੧੨.੧ ||  
 
ਸਂਭੂਯਾਮੀ ਚੋਲ਼ਜਦ੍ਵ ੀਤ੍ਪਪੁਰ੍ਯੋਃ ਪਾਰਸ਼੍ਵੇ ਪਾਪਾ ਮਂਰਰਯਾਮਾਸੁਰ੍ੁਗਰਾਃ |  
ਸਾਸੂਯਾ ਭੂਭੂਸ਼੍ਣੇ ਿਾਯੁਦੇ੍ਿੇ ਮੂਢਾ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਧ੍ਾਰ੍ਤਰ੍ਾਸ਼੍੍ਰਾਂਤ੍ਰਕੇ ਪਰਾਕ || ੧੨.੨ ||  
 
ਸਨ੍ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਯ ਂਬੱਧੁ੍ਮੂਚੇऽਸ਼ੁ੍ਭਾਨਾਂ ਿਾਚਾऽਲੋਲਂ ਕੋਤ੍ਪ ਗਾਂ ਧ੍ਾਰ੍ਕਸਯ |  
ਮਧ੍ਯੇ ਰੇਸ਼੍ਾਂ ਨੀਚਨੀਰਯਾ ਸਮਾਨੋ ਿਾਚਾਲੋऽਲਂ ਕੋऽਤ੍ਪ ਗਾਂਧ੍ਾਰ੍ਕਸਯ || ੧੨.੩ 
||  
 
ਏਕਂ ਰਰਵ ਂ ਿਤ੍ਸ਼੍ ੍ਮਾਯਾਮਯੀਯਂ ਿਾਕਯ ਃ ਪਰਾਚਯ ਰ੍ਪਯਿਾਚਯ ਂਤ੍ਿਧ੍ੱਰੇ |  
ਪੂਰ੍ਵ ਾऽਪੂਰ੍ਵ ਾ ਹਂਰ ਦ੍ੌਰ੍ਘਟ੍ਯਭੂਸ਼੍ਾ ਤ੍ਚਰਰ ਂਤ੍ਚਰਰ ਂ ਦ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਚਾਰ੍ਯਨੀਤ੍ਰਃ || ੧੨.੪ ||  
 
ਮਰ੍ਤਯਾਮਰ੍ਤਯਾਮਰ੍ਤਯਤ੍ਿਤ੍ਦ੍ਵਟ੍ਪੁਰੋ੍ਗਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਂ ਦ੍੍ੁਸ਼੍ਯਂ ਤ੍ਿਪਰਚਂਿਾਲਪੂਰ੍ਵਮ |  
ਭਦੇ੍ਾਪੇਰ ਂਭਤੇ੍ਦ੍ਮਾਨ ਃ ਸਮਾਨ ਃ ਸਾਧ੍ੀਯਃ ਕਃ ਸਾਧ੍ਯੇਰ ਰਾਮਲਬ੍ਵਾ || ੧੨.੫ ||  
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ਸਰਯਂ ਸਰਯਂ ਿਯਾਿਹਾਰ੍ਯਂ ਤ੍ਿਧ੍ੱਰੇ ਸਰ੍ਵ ਂ ਮੋਹ ੇਸਰ੍ਵ ਤ੍ਨਰ੍ਵ ਾਤ੍ਹਣੀ ਸਾ |  
ਜਞਾਨੇ ਜਾਰੇ ਦ੍ਗ੍ਿਸਤਰਪਰਰੀਰ ਂਪਕਵੇ ਰਸਤ੍ਮਂਸਤਪਤਲੋਹਾੱਰਿਾਰ੍ਵਰ || ੧੨.੬ ||  
 
ਜਞਾਤ੍ਨਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਤ੍ਿਜਞਾਤ੍ਨਿਰ੍ਗੇ ਨ ਰ੍ੁਣਯਸਥੇ ਸਾਂਪਰਰਂ ਨਾਥਭੂਰਾਃ |  
ਆਕ੍ਰਂਦਂ੍ ਮੇ ਹਂਰ ਸ਼੍੍ੁਣਵ ਂਰੁ ਸੋऽਯ ਂਹਾਹਾ ਮਾਯਾਿਾਦ੍ ਉਤ੍ਸਾਦ੍ਮੇਤ੍ਰ || ੧੨.੭ ||  
 
ਭਰਸ਼੍੍ਾ ਭਾੱਟ੍ਾ ਨ ਪਰਭਾਕ੍੍ੁਤ੍ਪਰਭਾऽਭੂਰ ਰਰਸਤਾ ਮਾਹਾਯਾਤ੍ਨਕਾਦ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਯਰਰ  |  
ਦ੍ੁਰ੍ਗਂ ਮਾਯਾਿਾਦ੍ਸਰਰ ਂ ਤ੍ਦ੍ਧ੍ਕ੍ਸ਼ੁ੍ਃ ਨੋਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਨਸਤੱਰਵਿਾਦ੍ਾਤ੍ਗਿਤ੍ਜਹਵ ਾ || ੧੨.੮ ||  
 
ਯਂ ਯ ਂਪਰਾਪਦ੍ ਭੂਤ੍ਰ੍ਤ੍ਚੱਰਃ ਪਰਦੇ੍ਸ਼੍ਂ ਰਸਮਾੱਰਸਮਾਦ੍ਾਗਰੇਰ੍ਂਰਰ੍ਾਯਃ |  
ਪਰਰਯਜਞਾਤ੍ਯ ਿਯਕਤਮਾਰ੍ਯੇਣ ਸੋऽਤ੍ਪ ਪਰਾਪਿੋਰ ਪਾਰਸ਼੍ਵਂ ਤ੍ਹ ਿਯਂ ਭਾਗਯਹੀਨਾਃ || 
੧੨.੯ ||  
 
ਪਰਸ਼੍ਿਃ ਪ੍੍ੁਸ਼੍੍ਃ ਖ੍ਂਿਯਰੇ ਰੇਨ ਨੂਨਂ ਯੁਕਤਾਂ ਯੁਤ੍ਕਤਂ ਿਤ੍ਕਤ ਚਾਸਾਿਖਂ੍ਿਯਾਮ |  
ਿਾਤ੍ਦ੍ਿਰ ਾਰ ਂਲੱਜਯੇੇੰਨੋ ਤ੍ਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਾਦ੍ ਆਕ੍ਸ਼ੇ੍ਪਤੇਤ੍ਰ ਸ਼੍ੂਯਰੇ ਤ੍ਕਂ ਨੁ ਕੁਰ੍ਮਃ || ੧੨.੧੦ 
||  
 
ਪਰਾਚਯਂ ਸ਼੍ਾਸਤਰਂ ਯਰ ਸਪਾਦ੍ ਂਰੁ ਲਕ੍ਸ਼੍ ਂਿਾਕਯੇਨ ਕੇਨਾਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਪੱਧ੍ਰ੍ਸ਼੍ ਰੀਰ੍ਥਃ |  
ਇੱਥਂ ਪਾਂਥ ਰ੍ਵਰ੍ਣੀਰਂ ਸ਼੍੍ੁਣਵ ਰਃ ਪਰਾਗ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ ਪਰਾਪਦ੍ ਦ੍ੂਯਮਾਨਂ ਮਨੋ ਮੇ || 
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੧੨.੧੧ ||  
 
ਿੇਦ੍ਿਯਾਸੋ ਨਵੇਸ਼੍ ਿੇਦੋ੍ ਨੁ ਮੂਰ੍ਤੋ ਤ੍ਦ੍ਿਯਾ ਮੂਤ੍ਰ੍ਤਰ੍ਯਸਯ ਸਾ ਸੁਸਤ੍ਮਰਸਯ |  
ਰੱਦ੍ਰਸ਼੍੍੍ੂਣਾਂ ਚੇਤ੍ਰ ਿਾਣੀ ਕ੍੍ੁਪਾਣੀ ਨੂਨਂ ਮਾਯਾਪਕ੍ਸ਼੍ਮੂਲਂ ਤ੍ਿਨੱਤ੍ਰ || 
੧੨.੧੨ ||  
 
ਅਤ੍ਕਿਸ਼੍੍ ਂਰਤ੍ਸੂਰਰ ਭਾਸ਼੍ਯਂ ਬਲੀਯੋ ਮਾਨੋਪੇਰ ਂਕਾ ਕ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਰ੍ਿਸਤਥਾ ਚੇਰ |  
ਆਸਮਾਕਾਃ ਕੇऽਪਯਿੇਮੁਕਤਵਾ ਤ੍ਿਲੱਜਾਃ ਲੱਜਾਤ੍ਸਂਧ੍ੌ ਦ੍ੁੱਸਹऽੇਮੱਜਯੰਨਃ || 
੧੨.੧੩ ||  
 
ਰਸਯ ਿਯਾਪਤ ਃ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਜਾਲ ਸੁ ਗੌਣ ਃ ਸਂਸਤ੍ਤ੍ਸਂਧ੍ੌ ਸ਼੍ਂਖ੍ਚਕ੍ਰਾਤ੍ਦ੍ਭ੍੍ੁਦ੍ਤ੍ਭਃ |  
ਮਾ ਗ੍੍ੁਹਯੇਰ੍ਨ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਸੱਰਵ ਾਂਰਰ੍ਾਤ੍ਣ ਕ੍ਸ਼ੇ੍ਮਾਪਤਯ  ਨਸਤਰਰ  ਨੀਤ੍ਰ ਂਤ੍ਿਧ੍ੱਰ || 
੧੨.੧੪ ||  
 
ਗੌਣ ਸਤਰ੍ਕ  ਰ੍ਗੌਣਿਾਕਯਾਤ੍ਭਗੁਪਤ ਃ ਗੌਣੀਂ ਬੁੱਤ੍ਧ੍ਂ ਿਰ੍੍ਯਂਰੇ ਨ੍੍ੁਣਾਂ ਰੇ |  
ਹਂਸਾਨਾਂ ਨੋ ਿਾਤ੍ਗਵਘਾਰਪਰਿੀਣਾਃ ਤ੍ਸਂਧੁ੍ਂ ਭੂਯੋਿਾਤ੍ਰ੍ਿਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਰ੍ਿਾਬ੍ਾਃ || ੧੨.੧੫ ||  
 
ਬਾਹਲੁਯੇਨ ਹਯੇਰਦ੍ੁਕਤਵਾ ਖ੍ਲੁ ਦ੍ਰ ਾਗ ਏਰੇ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਂ ਪਰਾਪੁਿਂਤ੍ਰ ਪਰਕਾਮਮ |  
ਅਸਤ੍ਮੰਨਸਮੱਦ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਪਾਯਕਾਲੇ ਯਦ੍ਵ ੱਲੋਕਾਪਾਯਕਾਲੇ ਲਯਾਪਃ || ੧੨.੧੬ ||  
 
ਆਕਰ੍ਣਯੇੱਥਂ ਰਸਯ ਿਾਣੀਮਥਾਨਯੋ ਮਾਨੀ ਰੇਸ਼੍ਾਂ ਮਾਤ੍ਨਨਾਂ ਤ੍ਚੱਰਿੇੱਰਾ |  
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ਸਵਾਨਾਂ ਚੇਰੋ ਨਂਦ੍ਯਨ ਮਂਦ੍ਚੇਰਾਃ ਧ੍੍ੁਸ਼੍੍ਾਮੁੱਚ ਰ੍ਵ ਾਚਮਾਚਸ਼੍੍ ਕਸ਼੍੍ਃ || ੧੨.੧੭ ||  
 
ਰੇਜਃ ਸ਼੍ਂਕਾਮਾਰਰ ਰੋ ਯਦ੍ ਤ੍ਿਲੀਨਂ ਤ੍ਧ੍ਗ ਭੀਰ੍ੂਣਾਂ ਮਾਨਸ ਂਮਾਨਹੀਨਮ |  
ਏਕਾਂਰੇਨ ਪਰਾਪਤਰੇਜੋਤ੍ਿਲੀਨਂ ਸਥੇਯੋ ਯਸਮਾਦ੍ ਭਾਤ੍ਰ ਹ ਯਂਗਿੀਨਮ || ੧੨.੧੮ ||  
 
ਯੇਸ਼੍ਾਂ ਤ੍ਿਦ੍ਯਾਂ ਸ਼੍ਾਂਕਰ੍ੀ ਸ਼੍ਂਕਰ੍ੀ ਨੋ ਦੇ੍ਿਾਦ੍ੀਨਾਂ ਬਾਧ੍ਯਰਾਂ ਸਾਧ੍ਯਂਰੀ |  
ਸ਼੍ੌਕ੍ਰੀਿਾਲਂ ਲੱਜਯੇਦ੍ ਦੇ੍ਿਪੂਜਯਂ ਰੇਸ਼੍ਾਮੇਸ਼੍ਾਂ ਸੰਤ੍ਨਧ੍ੌ ਕੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ਾਦ੍ਃ || ੧੨.੧੯ ||  
 
ਯਦ੍ਯਦ੍ਵ  ਰ ਂਕਰ੍ਕਸ਼੍ ਰ੍ਗੌਣਰਰ੍ਕ  ਃ ਰ੍ੁੱਧ੍ਂ ਸਾਧ੍ਯ ਂਨ ਿ ਭਾਰਯਸੁ ਰਾਿਰ |  
ਸ਼੍ਟ੍ਕਰ੍ਮਜਞ ਤ੍ਰ੍੍ਿਯਮਂਰਰ ੌਸ਼੍ਧ੍ਾਢਯ ਃ ਏਰ ਰ੍ੁਪਤਾਨ ਨੋ ਤ੍ਿਜੇਰਾ ਤ੍ਹ ਕਤ੍ਸ਼੍ਚਰ || 
੧੨.੨੦ ||  
 
ਯਦ੍ਯਪਯੇਿਂ ਨ ਹਯੁਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਤ੍ਿਪਕ੍ਸ਼੍ਃ ਤ੍ਕਂਰੁ ਪਰਾਪਤੋ ਨਾਧੁ੍ਨਾऽऽਕ੍ਰਂਦ੍ਕਾਲਃ |  
ਅਪਯਦ੍ਵ ਂਦ੍ਵਸਵਾਤ੍ਮਬੋਧ੍ਪਰਰੀਰ ਃ ਆਚਾਰ੍ਯ ਰ੍ਯੱਿਂਕਯਰੇ ਸ਼੍ਂਕਰ੍ਾਦ੍ਯ ਃ || ੧੨.੨੧ 
||  
 
ਪਾਰ੍ਂਪਰ੍ਯੇਣਾऽਗਰਂ ਰੱਰਵਸ਼੍ਾਸਤਰਂ ਹਂਰੋਤ੍ਸੰਨਂ ਨੂਰਨੇਨੇਰਯੁਦ੍ੀਰ੍ਯ |  
ਰੇਸ਼੍ਾਂ ਦੋ੍ਸ਼੍ਾ ਿਰ੍ਣਨੀਯਾ ਤ੍ਿਦ੍ਗ੍ ਃ ਸਂਰੋऽਸਂਰੋ ਿਾऽਤ੍ਪ ਮਧ੍ਯਸਥਲੋਕੇ || ੧੨.੨੨ ||  
 
ਸਵਾਤ੍ਭਪਰਾਯੋ ਬਰਹ੍ਮਿਰ ਸਯਾਦ੍ਿਾਚਯੋ ਮਾਯਾਸ਼੍ਕਤਯਾ ਸਰ੍ਵ ਤ੍ਨਰ੍ਵ ਾਹਤ੍ਸੱਤ੍ਧ੍ਃ |  
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ਇੱਥਂ ਨੀਰਯਾ ਸ਼੍ਾਸਤਰਨੀਰਯੇਿ ਬਾਧ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵ ੋ ਲੋਕਃ ਸਵਾਤ੍ਮਨੋ ਯਃ ਪਰ੍ਃ ਸਯਾਰ || 
੧੨.੨੩ ||  
 
ਗਰਾਮੇਗਰਾਮੇ ਿਾਰ੍ਯਰਾਂ ਮਾਨਨ ਸ਼੍ਾਂ ਪੂਰ੍ਵ ਂਪੂਰ੍ਵ  ਂਸਾਮਪੂਰ੍ਵ  ਰ੍ੁਪਾਯ ਃ |  
ਸਂਪਰਾਪਤਾਨਾਂ ਮਾਨਭਂਗਾਯ ਕਾਰ੍ਯਂ ਗਰਂਥਾਕਰ੍ਸ਼੍ਾਦ੍ਯੁਦ੍ਯਰ ਰ੍ਸਮਦ੍ੀਯ ਃ || 
੧੨.੨੪ ||  
 
ਇਰਯਾਦ੍ਯੇਰੇ ਕਾਰ੍ਯਮਾਲੋਚਯ ਕਾਲੇ  
ਚਕੁਰ੍ਵਕ੍ਰਾਸ਼੍ਚਤ੍ਕ੍ਰਭਕਤਪਰਰੀਪਮ |  
ਯੋਗਯਾ ਮਂਕੁਂ ਰੇऽਨਯਥਾ ਸਯੁਃ ਕਥਂ ਿਾ  
ਦ੍ੁਃਖੋ੍ਗਰਾਂਭਸਯਂਧ੍ਰਾਤ੍ਮਸਰਤ੍ਸਂਧ੍ੌ || ੧੨.੨੫ ||  
 
ਿਰਰਯਾਕਾਰ੍ਂਿਾਸੁਦੇ੍ਿਤ੍ਦ੍ਵਸ਼੍ਂ ਰੇ ਪਰਾਜਞਂ ਮਨਯਂ ਪੁਂਿਰ੍ੀਕਾਤ੍ਭਧ੍ਾਨਮ |  
ਿਾਦ੍ਿਯਾਜਾਕ੍ਸ਼ੇ੍ਪਕਾਮਾਃ ਕੁਮਂਰਰ ਾਰ ਚਕੁਰ੍ਯੱਰ ਂਰ੍ੂਪਯਪੀਠਾਲਯੇऽਮੀ || 
੧੨.੨੬ ||  
 
ਯਦ੍ਵਰ ਤ੍ਸਂਹਂ ਗਰਾਮਤ੍ਸਂਹऽੋਸ਼ੁ੍ਚੀੱਿੋ ਹਂਸਂ ਕਾਕੋ ਯਦ੍ਵ ਦੇ੍ਿ ਕਦ੍੍ੁਤ੍ਸ਼੍੍ਃ |  
ਯਦ੍ਵਨ੍ਮਾਯੀ ਭੂਤ੍ਰ੍ਮਾਯਸਤਰ੍ਕ੍ਸ਼ੁ੍ਂ ਰਦ੍ਵਦ੍ ਤ੍ਿਦ੍ਵਦ੍ਵਰ੍ਯਮਾਹਵ ਾਸਤ ਮੂਢਃ || ੧੨.੨੭ ||  
 
ਅਪਯਲ੍ਪੋऽਸੌ ਨ ਹਯੁਪੇਕ੍ਸ਼੍ਾਂਬਭੂਿੇ ਲੋਲਾਤ੍ਮੇਿਾਦ੍ਕ੍ਸ਼੍ਪਕ੍ਸ਼੍ਃ ਪਰਂਗਃ |  
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ਮਧ੍ਵੇਨਾਹ ੋਦ੍ੁਸਤਰੇ੍ਣ ਸਵਭਾਿਾਰ ਰੇਜੋਰ੍ਾਜੀਰ੍ਾਤ੍ਜਰੇਨਾਤ੍ਗਿਨੇਿ || ੧੨.੨੮ ||  
 
ਮਾਨ ਰ੍ਮਾਨਯ ਰ੍ਭਾਸਮਾਨੋऽਸਮਾਨ ਃ ਆਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਪਯ ਨਂ ਸਵਂ ਮਰ ਂਸਾਧ੍ਤ੍ਯਰਵ ਾ |  
ਪਰੀਰਯ  ਤ੍ਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ੁੱਰਮਪਰੀਤ੍ਰਰੀਰ੍ਥੋ ਿੇਦ੍ਿਯਾਖ੍ਯਾਂ ਿੇਦ੍ਿੇਦ੍ੀ ਚਕਾਰ੍ || ੧੨.੨੯ ||  
 
ਆਮਿਾਯਂ ਯੇ ਪੇਠੁਰ੍ਾਮਿਾਯਪੂਰ੍ਵ ਂ ਪਰਾਪਤਾ ਤ੍ਿਪਰਾਸਤਰਰ  ਕੌਰੂਹਲੇਨ |  
ਪਰ੍ਯਾਸੀਨਾਸਤਾਿਦ੍ਾਚਾਰ੍ਯਿਰ੍ਯਂ ਪਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਪਰੇਕ੍ਸ਼੍ਾਂਚਤ੍ਕ੍ਰਰੇ੍ऽਨੇਕਸਂਖ੍ਯਾਃ 
|੧੨.੩੦ ||  
 
ਉਕਤਾਂਗੇਭਯਃ ਕਾਤ੍ਦ੍ਕਾਨ ਿਯਂਜਯਂਰ ਂਰੱਰਨ੍ਮਾਰਰ ਾਿਯਂਜਨਾਦ੍ੌ ਪਰਿੀਣਮ |  
ਤ੍ਰਸਰऽੋਿਸਥਾਸਤਦ੍ੁਣ ਰ੍ਭਾਿਯਂਰਂ ਦੇ੍ਿਾ ਦ੍੍ੁਸ਼੍੍ਵਾ ਹਯਸਮਰ੍ਨ ਦੇ੍ਿਦੇ੍ਿਮ || ੧੨.੩੧ 
||  
 
ਆਦ੍ੌ ਹਰਸਵਰਵ ੇਨ ਿਤ੍ਸਾਨੁਸ੍ੁਰਯਾਂ ਮਾਰਰ ਾਪਾਦ੍ੌ ਿਰ੍ਤਯਨ ਦ੍੍ੁਸ਼੍ਯਮਾਨਃ |  
ਕੁਰ੍ਵ ੰਨਨਯਾਸ਼੍ਚਾਗਰਯਰ੍ਪੂਾ ਤ੍ਿਵ੍ੁੱਰੀਃ ਗੋਤ੍ਿਂਦ੍ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਾਸ ਗੋਤ੍ਿਂਦ੍ਭਕਤਃ || ੧੨.੩੨ 
||  
 
ਮਾਂਗਲਯਾਂਗਿਯਕਤਭਾਿਾ ਤ੍ਰਰ ਲੋਕੀਂ ਰ੍ਂਗਾਰ੍ੂਢਾ ਤ੍ਿਸਮਯਂ ਪਰਾਪਯਂਰੀ |  
ਕ੍੍ੁਸ਼੍ਣੇਿਾਨਯਾ ਮਾਨਯਤ੍ਿਨਯਾਸਪਾਦ੍ਾ ਰੇ੍ਜੇ ਮਾਧ੍ਵੀ ਸੁਸਵਰ੍ਾ ਿੇਦ੍ਿਾਣੀ || 
੧੨.੩੩ ||  
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ਗਾਂਭੀਰ੍ਯਾਦ੍ਯ ਰ੍ਯੁਕਤਮੌਦ੍ਾਰ੍ਯਕਾਰ੍ਯ ਃ  
ਨਾਨਾਨਾਦ੍ਸ਼੍ਿਾਘਯਮੁੱਚਾਰ੍ਣਂ ਰਰ |  
ਸ਼੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਾਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼੍ਾਲਕ੍ਸ਼੍ਣਾਨਾਂ ਤ੍ਹ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਂ  
ਮਾਨਯਂ ਮਨਯ ੇਧ੍ਨਯਬੁੱਧ੍ੇਰ੍ਰੁਲਯਮ || ੧੨.੩੪ ||  
 
ਕਾਲ੍ਪੀਃ ਕਿ ਪਤੀਰ੍ਵਯਜਂਯਨ ਿਾਂਦ੍ਸੀਸ਼੍ਚ ਿਯਕਤਂ ਸ਼੍ਾਬ੍ਂ ਸ਼੍ਾਸਤਰਮੁਦ੍ਭਾਿਯ ਭੂਯਃ |  
ਸ ਿਯਾਚਖ੍ਯਾਿੁਕਤਨ ਰ੍ੁਕਤਮਾਰ੍ਗੋ ਜਯਾਯਾਨ ਜਯੋਤ੍ਰਰ੍ਵ ੇਤ੍ਦ੍ਨਾਂ ਿੇਦ੍ਤ੍ਮੱਥਮ || 
੧੨.੩੫ ||  
 
ਸ਼੍ਰੌਰੇ ਿਯਾਖ੍ਯੋੱਚਾਰ੍ਣੇ ਚਾਰ੍ੁਣੀ ਰੇ ਮਾਦ੍੍ੁਗ੍ੇਹੀ ਿਰ੍ਣਯੇਦ੍ਸਯ ਕੋ ਨੁ |  
ਿਾਗੀਸ਼੍ਾਨ ਰ੍ਵ ਾਤ੍ਗਵਹਂਗੇਂਦ੍ਰਜੀਿ ਃ ਭੂਰ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯ ਰ੍ਵ ਤ੍ਰ੍ਣਰੇ ਯੇ ਪਰਣਮਯ || ੧੨.੩੬ ||  
 
ਿਂਦ੍ੱਸਾਰ੍ਥਂ ਸਾਰ੍ਥਮਰਰ ਾਮੁਨੇੱਥਂ ਪਰੋਕਤਂ ਸ਼੍ੁਰਵ ਾ ਬਰਾਹ੍ਮਣਾ ਬਰਹ੍ਮਣੇਿ |  
ਸਰ੍ਵ ੇ ਸੌਮਯਾ ਤ੍ਜਸ਼੍ੁਤ੍ਜਜਞਾਸਯਾऽਮੀ ਪਰਾਪਯ ਪਰੋਚੁਤ੍ਸ਼੍ਚਰਰਕਾਯਾਤ੍ਭਧ੍ਾਨਮ || 
੧੨.੩੭ ||  
 
ਪਰਾਜਯਪਰਜਞਃ ਪਰਾਜਯਯਾ ਪਰਜਞਯਾऽਸੌ ਹਂਰਾਿੋਚਨ੍ਮਂਰਰਿਰ੍ਣਾਤ੍ਭਧ੍ੇਯਮ |  
ਰਤ੍ਪਰਰਯਰ੍ਥੀ ਪਰਾਰ੍ਥਯਰੇ ਿਕੁਮੇਰਰ ਪਰਾਜਞਾਸਮਾਤ੍ਭਃ ਸ਼੍ਰੋਰੁਕਾਮ ਰ੍ਭਿਾਂਸ਼੍ਚ || 
੧੨.੩੮ ||  
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ਇਰਯੁਕਤਸਤ ਰੇ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਿਸਤਾਤ੍ਰ੍ਬੁੱਧ੍ੇਃ ਪਰਾਪੁਂ ਸਾਮਯਂ ਸਂਪਰਵ੍ੁੱਰੋ ਦ੍ੁਰ੍ਾਤ੍ਮਾ |  
ਹਾਸਯੋऽਰਰ ਾਭੂਦ੍ ਿਾਸੁਦੇ੍ਿਪਰਭਾਰ੍ਥੀ ਯਦ੍ਵਰ ਪੂਰ੍ਵ ਂ ਪੌਂਿਰ ਕੋ ਿਾਸੁਦੇ੍ਿਃ || ੧੨.੩੯ ||  
 
ਆਙਾਦੇ੍ਸ਼੍ਾਦ੍ੁੱਰਰ੍ ਂਰ੍ਾਤ੍ਦ੍ਸ਼੍ਬ੍ਂ ਸ਼੍ੁਰਵ ਾ ਨਾਰੇ੍ਰਯੁਕਤਿਂਰਂ ਪਦਂ੍ ਰਮ |  
ਿਯਾਖ੍ਯਾਲੌਲਯਾਦ੍ ਰਰੇ੍ਯਾਤ੍ਦ੍ਸੂਕਤੇ ਪ੍੍ੁਥਵੀਦੇ੍ਿਾ ਤ੍ਨਂਦ੍ਨੀਯਂ ਤ੍ਨਤ੍ਨਂਦ੍ੁਃ || 
੧੨.੪੦ ||  
 
ਸ਼੍ਾਰ੍ੂਲਾਖ੍ਯਾਂ ਪਰਾਪਯ ਸਂਭਾਤ੍ਿਰਃ ਪਰਾਗ ਲੋਕੇ ਧੂ੍ਰ੍ਤੋ ਮਾਤ੍ਯਗੋਮਾਯੁਰੇ੍ਸ਼੍ਃ |  
ਿਾਤ੍ਦ੍ਦ੍ਵ ੀਤ੍ਪਧ੍ਵਂਤ੍ਸਨਂ ਮਧ੍ਵਤ੍ਸਂਹਂ ਪਰਾਪਤੋ ਹੀੱਥ ਂਸ਼੍ਬ੍ਸ਼ੇ੍ਸ਼ੋ੍ ਬਭੂਿ || ੧੨.੪੧ ||  
 
ਕ੍੍ੁਸ਼੍ਣਾਭੀਸ਼੍੍ਾ ਸ਼੍ਾਸਤਰਤ੍ਿਸਪਸ਼੍੍ ਸਂਜਞਾ ਯਾ ਸਵੀਯਾ ਸ਼੍ਰੀਃ ਪਾਤ੍ਲਰਾ ਸੱਤ੍ਦ੍ਵ ਜੇਨ |  
ਪਦ੍ਮਾਖ੍ਯਾਸਤ੍ਸੈਂਧ੍ਿੇਨਾऽਹ੍੍ੁਰਾਂ ਰਾਂ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਰਾਿਾਗਰਯਾਨਂਦ੍ਰੀਰ੍ਥਾਖ੍ਯਪਾਰ੍ਥਃ || 
੧੨.੪੨ ||  
 
ਰੂਰ੍ਣਂ ਰੀਰ੍ਣਾਦ੍ਭਰਮਾਰ੍ਗੋऽਥ ਸਾਰ੍ਯਃ ਸਂਪਰਾਪਤੋऽਸੌ ਗੋਗਣ ਰ੍ਭੀਸ਼੍ਤ੍ਯਰਵ ਾ |  
ਸਂਯਮਯਾਂਰਰ੍ਯਂਤ੍੍ੁਕਾਮੇਨ ਹਾਸਯਂ ਸਂਪਰਾਪਤਸ਼੍ਰੀਤ੍ਰ੍ਿਤ੍ਰ੍ਿਰਂ ਰਂ ਜਹਾਸ || ੧੨.੪੩ ||  
 
ਦ੍ੁਸ਼੍੍ਾਤ੍ਮਾऽਸੌ ਭਦ੍ਰਮਕੇਾਤ੍ਕਨਂ ਯਃ ਕ੍ਸ਼ੇ੍ਪੁਂ ਹਰੇੁਃ ਸੌਖ੍ਯਦ੍ਾਖ੍ਯਂ ਬਭੂਿ |  
ਹਰ੍ਯਂਸ਼ੋ੍ऽਯਂ ਰਂ ਨ ਚਕ੍ਸ਼੍ਾਮ ਭੂਯਃ ਰੋਕੇ ਸੰਨੇ ਸੂਕਰ੍ਂ ਕੇਸਰ੍ੀਿ || ੧੨.੪੪ ||  
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ਰਸਯ ਰਰ ਾਸਾਰ ਪ੍੍ੁਸ਼੍ਠਰਤ੍ਸਤਸ਼੍ਠਰੋऽਭੂਰ ਕ੍ਸ਼ੇ੍ਮਾਪੇਕ੍ਸ਼੍ੀ ਯੋ ਜਨਃ ਪਰਾਗ ਤ੍ਜਰੋऽਤ੍ਪ |  
ਮਧ੍ਯੇऽਨਯੇਸ਼੍ਾਂ ਗੋਰਰੀਸਤਤ੍ਪਰਯੁਕਤਾਃ ਸੋऽਦ੍ਯੱਤ੍ਜਸ਼੍ੁਃ ਪਂਚਸ਼੍ ਰ੍ਗੋਤ੍ਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਃ || 
੧੨.੪੫ ||  
 
ਤ੍ਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਭੂਯਃ ਸ਼ੋ੍ਭਯਦ੍ਤ੍ਭਃ ਪਦ੍ਾਂਰਂ ਪਾਰ੍ਂਪਰ੍ਯੇਣੇਰ੍ਯਮਾਣ ਰ੍ਿਾਰ੍ਯ ਃ |  
ਗੋਿਰ ਾਰ ਸਤਂ ਦ੍ਾਰ੍ਤ੍ਯਰਵ ਾ ਨਯਗ੍੍ੁਹਣਾਰ ਕਂਜਾਖ੍ਯਾਨਂ ਤ੍ਸਂਧੁ੍ਪਂ ਮਧ੍ਵਪਾਰ੍ਥਃ || ੧੨.੪੬ 
||  
 
ਆਸਤਾਮਾਸਤਾਮੇਸ਼੍ ਿੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਮੋਸ਼ੋ੍ ਰੇ੍ਰੇ੍ ਮਾਯਾਿਾਤ੍ਦ੍ਚੋਰ੍ਾ ਦ੍ਰ ਿੇਰ |  
ਦ੍ਰਸ਼੍੍ਾਦ੍ਰਸ਼੍੍ਾ ਤ੍ਨਗਰਹੀਰਾ ਧ੍ੁਿਂ ਿਃ ਪਰਾਪਤਃ ਕਾਲੋ ਦ੍ਰ ਾਗ ਗੁਹਾਂਰਂ ਪਰਿੇਸ਼੍ੁਮ || ੧੨.੪੭ 
||  
 
ਰੇਜੋ ਤ੍ਿਦ੍ਵ ੱਚਕ੍ਰਚਂਦ੍ਰਸਯ ਲੀਨਂ ਤ੍ਿਧ੍ਵਸਤਾऽਲ ਂਿਾਤ੍ਦ੍ਨਕ੍ਸ਼੍ਰਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ |  
ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਿਯਾਪਤਂ ਯਰ ਰੁ ਰੱਦ੍ੀਤ੍ਪਤਮੂਲਂ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਪਰੇਸ਼੍ਠਂ ਰੰਤ੍ਨਰ੍ਸਤਂ ਰਮਸ਼੍ਚ || ੧੨.੪੮ ||  
 
ਪੂਰ੍ਵ ਾਸ਼੍ਾਮਾਪੂਰ੍ਯ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਪਰਕਾਸ਼੍ੀ ਗੋਸਂਦੋ੍ਹ ਃ ਸਪਤਤ੍ਿਦ੍ਯਾਖ੍ਯਿਾਹਃ |  
ਯੁਸ਼੍ਮਾਤ੍ਭਃ ਤ੍ਕਂ ਨ ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ ਦੇ੍ਦ੍ੀਪਯਰੇऽਸੌ ਦੇ੍ਿਃ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਾਰ ਸਰ੍ਵ ਤ੍ਿਤ੍ਸਰ੍ਵਦ੍ੀਪਃ || 
੧੨.੪੯ ||  
 
ਸਰ੍ਵ ਾਧ੍ਾਰ੍ਂ ਬਰਹ੍ਮਸਂਜਞਂ ਤ੍ਿਹਾਯੋ ਰ੍ਮਯਾਕਾਰ੍ ਂਸ਼੍ਾਰ੍ਦ੍ੇਂਦ੍ੀਿਰ੍ਾਭਮ |  
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ਸੰਤ੍ਨਰ੍ਣੀਰ ਂਗੁਣਯਲ ਂਸ਼੍ਬ੍ਭਦੇ੍ ਃ ਮਧ੍ਵਾਤ੍ਦ੍ਰਯਂ ਸਂਤ੍ਸ਼੍ਰਰ ਂਕੋऽਤ੍ਪਧ੍ੱਰੇ || ੧੨.੫੦ ||  
 
ਤ੍ਿਧ੍ਾਿਰਤ੍ਿਧ੍ਾਿਰ ਰਵ ਤ੍ਰ੍ਰਮਤ੍ਰਰਿਾਦ੍ਾਸੁਰ੍ਾ-  
ਅਦ੍ਭਰ ਤ੍ਧ੍ਸ਼੍ਣਾਤ੍ਭਧ੍ੋ ਨਰ੍ਹਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ੍ਿ  ਜਾਜਵਲਯਰੇ |  
ਸ ਯੁਤ੍ਕਤਨਖ੍ਰ੍ ਃ ਖ੍ਰ੍ ਰ੍ਮੁਖ੍ਰ੍ਮੂਰ੍ਥਦ੍ੁਃਖ੍ਾਂਕੁਰ੍ ਃ ਤ੍ਿਦ੍ਾਰ੍ਯਤ੍ਰ 
ਦ੍ਾਰ੍ੁਣਪਰਿਚਨਪਰਣਾਦੋ੍ऽਤ੍ਪਰਯਾਨ || ੧੨.੫੧ ||  
 
ਧ੍ੱਰੇ ਰ੍ੂਪਾਣਯਨਂਰਾਨਯਤ੍ਪ ਭੁਿਨਪਰੇ ਰ੍ਯੋ ਹ੍੍ੁਦ੍ਾऽਪਯੇਕ ਪਕ੍ਸ਼ੋ੍ ਦ੍ਕ੍ਸ਼੍ਃ 
ਸਦ੍ਭਯੋऽਤ੍ਖ੍ਲੇਭਯੋऽਪਯਮ੍੍ੁਰਤ੍ਮਹ ਦ੍ਦ੍ੌ ਕੇਿਲਂ ਯੋ ਨ ਮਾਰਰ ੇ |  
ਪਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠऽੋਪਰ੍ਃ ਸੰਨਤ੍ਮਰਮਤ੍ਰਪਦੋ੍ऽਸਂਪਦੇ੍ ਸਯਾਦ੍ਯਂ ਿੋ ਮਾ  
 
 
ਦ੍ਰ੍ਪ ਂਮਾਤ੍ਯਸਰ੍ਪਾ ਭਜਰਭਜਰ ਰਾਸਤਾ ਗੁਹਾ ਦ੍ਰ ਾਗ ਤ੍ਦ੍ਵ ਤ੍ਜਹਵ ਾਃ || ੧੨.੫੨ ||  
 
ਿੇਦ੍ਿਰ ਾਰਸੁਦ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਃ ਪਤ੍ਰ੍ਲਸੱਰਰ੍ਕ ਾਖ੍ਯਸ਼੍ਂਖ੍ਧ੍ਵਤ੍ਨਃ  
ਤ੍ਿਭਰ ਾਤ੍ਜਸ਼੍ੁਪੁਰ੍ਾਣ ਸਹਂਤ੍ਰਗਦ੍ਃ ਸ਼੍ਿੋਕੌਘਸ਼੍ਾਰਙਗਾਤ੍ਨਵਰਃ |  
ਸਤ੍ਸੂਰਰ ੇਤ੍ਸ਼੍ਵਤ੍ਰਹਾਸਨਂਦ੍ਕਚਣੋ ਮਧ੍ਵਾਖ੍ਯਨਾਰ੍ਾਯਣਃ  
ਪਰਾਪਤੋ ਿੋ ਤ੍ਨਤ੍ਜਘ੍੍ੁਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਦ੍ਰਿਰ ਹ ੇਮਾਯਾਤ੍ਿਦੇ੍ਿਤ੍ਦ੍ਵਸ਼੍ਃ || ੧੨.੫੩ ||  
 
ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਨਗਦ੍ਤ੍ਰ ਮਾਯਾਿਾਤ੍ਦ੍ਤ੍ਿਦ੍ਵ ੇਸ਼੍ ਿੇਸ਼ੇ੍  
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ਸ਼ੁ੍ਭਜਨਤ੍ਨਕਰੇ੍ ਸਵਾਰ੍ਾਮਰੋऽਸਮਾਰ ਪਰਯਾਰਃ|  
ਨਯਿਸਦ੍ਮਰ੍ਤ੍ਧ੍ਸ਼੍ਣਯੇ ਪਰਾਗਰਿਾਟ੍ਾਤ੍ਭਧ੍ਾਨੇ  
ਗੁਰ੍ੁਮਤ੍ਰਰ੍ਤ੍ਭਨਂਦ੍ਨ ਦੇ੍ਿਮਾਨਂਦ੍ਮੂਤ੍ਰ੍ਤਮ || ੧੨.੫੪ ||  
 
|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਕੁਲਤ੍ਰਲਕ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ 
ਸ਼੍ਰੀਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ  
ਆਨਂਦ੍ਾਂਤ੍ਕਰੇ ਦ੍ਵ ਾਦ੍ਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ || 
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