
|| ਸ਼੍ਰੀ ||  
ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ  
|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ || 
 
੧੧. ਏਕਾਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ  
ਪਰਚੁਰ੍ਾਂਰਰ੍ਪਰਿਚਨਂ ਫਤ੍ਣਰ੍ਾਿ ਉਪਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਿੁਾਨ ਸਸਨਕਾਤ੍ਦਮੁਤ੍ਨਃ |  
ਗਗਨੇऽਲ੍ਪਦ੍ੜੁਸ਼੍ਟਿਪੁਰ੍ਰਰ  ਜਨ ਃ ਰਵ ਤ੍ਰ੍ਰ ਂਤ੍ਨਲੀਨਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਾਪ ਪਦਮ || ੧੧.੧ ||  
 
ਅਤ੍ਰਤ੍ਚਰਰਧ੍ਾਤ੍ਮਿ ਤ੍ਨਜਧ੍ਾਤ੍ਮਿ ਰ੍ਰ ਂਸਸਹਸਰਮਸਤਕਮਨਂਰਮਮੁਮ |  
ਮੁਨਯੋऽਤ੍ਿਿਾਦਯ ਤ੍ਿਨਯਾਿਰ੍ਣਾਃ ਿਰ੍ਮਨਵਯੁਂਜਰ ਰਦਾऽਰ੍ਥਤ੍ਮਮਮ || ੧੧.੨ ||  
 
ਿਗਿੱਰਮਸਯ ਤ੍ਿਪੁਲਪਰਮਰ ਃ ਸਮਯਂ ਮਨੋਹਰ੍ਰਮਂ ਜਗਤ੍ਰ |  
ਮਤ੍ਹਰ ਂਿਿਦ੍ਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਪ ਲੋਕਪਰ  ਪਠਰਾਂ ਮੁਹਃੁ ਫਲਮੁਦ ਸ਼੍ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਕਮ || ੧੧.੩ ||  
 
ਅਤ੍ਧ੍ਕਾਤ੍ਰ੍ਣਾਂ ਫਲਮਲਂ ਤ੍ਿਦੁਸ਼੍ਾਂ ਿਿਤ੍ਰ ਪਰਵੜੁੱਤ੍ਰਰ੍ਤ੍ਰਿੀਰ੍ਯਿਰੀ |  
ਇਤ੍ਰ ਰਤ੍ਫਲਂ ਸਫਲਸਂਕਥਨੋ ਿਗਿਾਨ ਪਰਪਂਚਯਰੁ ਿੂਤ੍ਰ੍ਦਯਃ || ੧੧.੪ ||  
 
ਇਤ੍ਰ ਰੈਰ੍ੁਦੀਤ੍ਰ੍ਰਮੁਦਾਰ੍ਮਤ੍ਰਃ ਿਚਨਂ ਤ੍ਨਸ਼੍ਮਯ ਸ ਜਗਾਦ ਤ੍ਗਰ੍ਮ |  
ਸ਼੍ੜੁਣੁਰਾऽਦਰ੍ ਣ ਮਹਨੀਯਰਮਂ ਮਹਨੀਯਪਾਦਸਮਯਸਯ ਫਲਮ || ੧੧.੫ ||  
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ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਦਿਾਤ੍ਦ ਲਿਯਮਤ੍ਪ ਨਾਸਯ ਫਲਂ ਕਤ੍ਥਰ ਂਕ੍ੜੁਸ਼੍ ਤ੍ਰ੍ਿ ਪਲਾਲਕੁਲਮ |  
ਸਵਫਲਂ ਰੁ ਮੁਤ੍ਕਤਪਦਮੁਤ੍ਕਤਪਦਂ ਸ਼ੁ੍ਕਸ਼੍ਾਰ੍ਦਾਤ੍ਦਪਰ੍ਮਾਰ੍ਥਤ੍ਿਦਾਮ || ੧੧.੬ ||  
 
ਪਰ੍ਮਾਗਮਾਰ੍ਥਿਰ੍ਸ਼੍ਾਸਤਰਤ੍ਮਦਂ ਿਜਰਾਮਮਾਨਿਕਲਾਰ੍ਤ੍ਚਰਮ |  
ਿਰਜਰਾਮਹ ੋਪਰ੍ਮਿੈਸ਼੍ਣਿਰਾਂ ਰ੍ਰਯ  ਸਵਲੋਕਮਤ੍ਜਰੋ ਤ੍ਦਸ਼੍ਤ੍ਰ || ੧੧.੭ ||  
 
ਨਨੁ ਰਰਰ  ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਤ੍ਿਿਿੈਕਪਦਂ ਪਰਤ੍ਰਿਾਤ੍ਰ ਪੂਰ੍ਣਪੁਰ੍ੁਸ਼੍ਸਯ ਪੁਰ੍ੀ |  
ਉਪਲਿਯਰ  ਯਦੁਪਮਾਨਪਦਂ ਪਰਤ੍ਰਤ੍ਬਂਬਮ ਿ ਮਤ੍ਣਿਪਰਗਰਮ || ੧੧.੮ ||  
 
ਤ੍ਸਰਸੌਧ੍ਸਂਰਤ੍ਰਰ੍ੁਚਾ ਸ੍ਫੁਤ੍ਰ੍ਰਾ ਪਤ੍ਰ੍ਰੋऽਰ੍ੁਣਾਸ਼੍ਮਗ੍ੜੁਹਪਂਤ੍ਕਤਰ੍ੁਤ੍ਚਃ |  
ਇਹ ਮੱਛਰ੍ੀਰ੍ਿਲਯ  ਲਤ੍ਸਰਾਂ ਅਨੁਯਾਤ੍ਰ ਮੂਤ੍ਰ੍ਤਮਸੁਰ੍ਾਸੁ ਹ੍ੜੁਰਃ || ੧੧.੯ ||  
 
ਸ਼੍ਬਲ਼ਾ ਿਲ਼ੀਕਘਤ੍ਿਰਸ੍ਫਤ੍ਿਕਦਯੁਤ੍ਰਤ੍ਿਰ੍ਹ ਤ੍ਰ੍ਨ੍ਮਤ੍ਣਮਯੀ ਿਲ਼ਿੀ |  
ਪਰਤ੍ਰਸਦ੍ਮ ਿਾਤ੍ਰ ਯਮੁਨਾ ਤ੍ਮਤ੍ਲ਼ਰਾ ਤ੍ਸਰਸੌਰ੍ਸੈਂਧ੍ਿਪਯੋਤ੍ਿਤ੍ਰ੍ਿ || ੧੧.੧੦ ||  
 
ਯਤ੍ਦ ਨਾਿਤ੍ਿਸ਼੍ਯਤ੍ਦਹ ਤ੍ਿਿਰਮਰਾਤ੍ਨਯਮੋ ਜਨਸਯ ਤ੍ਨਲਯਾਿਤ੍ਲਸ਼ੁ੍ |  
ਤ੍ਿਕਿਾ ਤ੍ਿਿਂਕਕ੍ੜੁਰਪਤ੍ਰਰਰਤ੍ਰਃ ਕ੍ੜੁਰਕ ਰਯਿੈਕ੍ਸ਼੍ਯਰ ਕਥਂਚਨ ਨੋ || 
੧੧.੧੧ ||  
 
ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਸੁਲੋਪਗਰਤ੍ਚਰਰਪਿੀਸੁਤ੍ਿਰਾਨਲਂਤ੍ਬਮਤ੍ਣਦਾਮਗਣਃ |  
ਸ਼੍ਰ੍ਣਾਂਰਰ੍ ਸ਼੍ਵਤ੍ਧ੍ਕਪੂਰ੍ਣਰਃ ਪਰਚਕਾਤ੍ਸਤ ਤ੍ਿਿਰਮ ਇਿਾਿਗਲ਼ਨ || ੧੧.੧੨ ||  
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ਤ੍ਿਮਲਾਕ੍ੜੁਤ੍ਰਃ ਪਰਕ੍ੜੁਤ੍ਰਰ੍ ਿ ਮਹਾਮਤ੍ਣਹ ਮਮੱਯਤ੍ਿਲਿਸਮੁਯੀ |  
ਇਹ ਸਂਿਿ ਰ ਸਕਲਕਾਂਤ੍ਰਰ੍ਸਃ ਕਤ੍ਥਰੋऽਤ੍ਧ੍ਕੋਤ੍ਕਤਤ੍ਿਰ੍ਰਃ ਕਤ੍ਿਤ੍ਿਃ || ੧੧.੧੩ 
||  
 
ਰਦਨਾਤ੍ਦਕਾਲਤ੍ਮਰਮੁਤ੍ਕਤਰ੍ਰ ਃਅਗਣੱਯਸ਼੍ਂਿੁਮੁਿਸਂਘਰਰ ਃ |  
ਨਗਰੈ੍ਰ੍ਮਹਾਪੁਰ੍ਮਸਂਹਤ੍ਰਮਰ ਲਸਤ੍ਰ ਪਰਿਰੋ੍ਯਮਹ ੋਮਤ੍ਹਮਾ || ੧੧.੧੪ ||  
 
ਿਿਨਂ ਤ੍ਿਿਾਤ੍ਰ ਿੁਿਨ ਕਪਰ ਃਿੁਿਨਰਰਯਾਦ੍ਿੁਰਗੁਣਾਤ੍ਰਸ਼੍ਯੀ |  
ਿਰ੍ਮਂਤ੍ਦਰ੍ਪਰਕਰ੍ਮਧ੍ਯਗਰਂ ਤ੍ਦਵਜਮਂਿਲਸਥਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ਮਂਿਲਿਰ || ੧੧.੧੫ ||  
 
ਸਵਯਤ੍ਮਂਤ੍ਦਰੈ੍ਿ ਪਤ੍ਰਮਾਨਕਰ੍ੀ ਗ੍ੜੁਹਕਰ੍ਮ ਯਰਰ  ਕੁਰ੍ੁਰ  ਸੁਰਰ੍ਾਮ |  
ਅਤ੍ਪ ਤ੍ਕਂਕਰ੍ੀਦਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਹਰਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਯਮਰਰ  ਿਰ੍ਣਯਤ੍ਰ ਿ ਸ਼੍ਮਤ੍ਨ ਕਃ || ੧੧.੧੬ ||  
 
ਕਮਲਾਪਤ੍ਰਃ ਕਮਲਯਾऽਮਲਯਾ ਕਮਨੀਯਯਾ ਕਮਲਲੋਚਨਯਾ |  
ਅਮ੍ੜੁਰਾਤ੍ਹਰ੍ਾਜਮ੍ੜੁਦੁਿਗੋਗਰਃ ਸਵਰ੍ਰੋऽਤ੍ਪ ਰਰਰ  ਰ੍ਮਰ  ਪਰ੍ਮਃ || ੧੧.੧੭ ||  
 
ਰਰ੍ੁਣਪਰਿਾਕਰ੍ਸਹਸਰਰ੍ੁਚਂ ਕਨਕਾਂਬਰ੍ ਂਮਤ੍ਣਮਯਾਿਰ੍ਣਮ |  
ਹਤ੍ਸਰਾਨਨੇਂ ਦੁਮਰ੍ਤ੍ਿਂਦਦ੍ੜੁਸ਼੍ਂ ਰਮਰ੍ੀਂਦਰਧ੍ਾਤ੍ਰ੍ਣਮਨੁਸ੍ਮਰ੍ਰ || ੧੧.੧੮ ||  
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ਗਣਯ ਦ ਰ੍ਮਾऽਸਯ ਨ ਗੁਣਾਨਤ੍ਿਲਾਨ ਚਰੁਰ੍ਾਨਨਸ਼੍ਚਰੁਰ੍ਿਾਗਤ੍ਪ ਨੋ |  
ਨ ਿਯਂ ਸਹਸਰਿਦਨਾ ਅਤ੍ਪ ਰਾਨ ਅਪਰੋ੍ਤ੍ਦਰਾਨਤ੍ਰਿਦ ਮ ਪੁਨਃ || ੧੧.੧੯ ||  
 
ਤ੍ਿਧ੍ਯੋ ਤ੍ਿਹਂਗਪਰਯੋऽਗਤ੍ਣਰਾ ਰ੍ਮਣੀਯੁਰਾਸ਼੍ਚ ਫਤ੍ਣਪੇਂਦਰ ਮੁਿਾਃ |  
ਪਰ੍ਯੋਗਿੂਤ੍ਰ੍ਸੁਿਿਗੋਤ੍ਮਰਾ ਅਿਲੋਕਯ ਰਂ ਦਧ੍ਤ੍ਰ ਮੋਦਰ੍ਸਮ || ੧੧.੨੦ ||  
 
ਸਚਰੁਰ੍ਿੁਜਾ ਿਨਜਪਰਰਦ੍ੜੁਸ਼ੋ੍ ਿਰ੍ਿ ਤ੍ਸ਼੍ਣੋऽਰਰ  ਸਤ੍ਪਸ਼੍ਂਗਪਿਾਃ |  
ਅਰ੍ੁਣਪਰਿਾਸ਼੍ਚ ਰਰ੍ੁਣਾਿਰਰ੍ੁਚੋ ਤ੍ਿਚਰ੍ਂਤ੍ਰ ਨਾਥਰ੍ੁਚਯਃ ਪੁਰ੍ੁਸ਼੍ਾਃ || ੧੧.੨੧ ||  
 
ਿਗਿਤ੍ਸਮੀਪਮੁਪਯਾਰਿਰਾਂ ਪਰਮਦੋ ਨ ਕ ਿਲਮਲਬਧਰੁਲਃ |  
ਅਤ੍ਪ ਰਸਯ ਲੋਕਮਤ੍ਰਲੋਕਗੁਣਂ ਿਜਰਾਂ ਸੁਦੁਰ੍ਲਿਮਿੂਤ੍ਰ੍ਸ਼ੁ੍ਿਃੈ || ੧੧.੨੨ ||  
 
ਨ ਿਿਂਤ੍ਰ ਯਰਰ  ਮ੍ੜੁਤ੍ਰਜਨ੍ਮਜਰ੍ਾਃ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਧ੍ ਂਿਯਂ ਤ੍ਕਮੁਰ ਦੁਃਿਗਣਃ |  
ਅਪਰ੍ਂ ਚ ਤ੍ਕਂਤ੍ਚਦਸ਼ੁ੍ਿਂ ਨ ਿਿ ਰ ਨ ਗੁਣਾਤ੍ਦ ਰਤ੍ਪਰਿਿਮੂਲਮਤ੍ਪ || ੧੧.੨੩ ||  
 
ਅਨੁਿੂਯਰ  ਸੁਿਮਨਰਂਸਿੈਃ ਸਕਲੈਰ੍ਲਮਂਤ੍ਰਪਦਂ ਸਰਰਮ |  
ਅਤ੍ਪ ਰਾਰ੍ਰਮਯਸਤ੍ਹਰੈਃ ਸਵਗੁਰ੍ੁਪਰਿਣੈਃ ਪਰ੍ਸ੍ਪਰ੍ਮੁਰ੍ੁਪਰਣਯੈਃ || ੧੧.੨੪ ||  
 
ਅਤ੍ਰਸੁਂਦਰ੍ਾਃ ਸੁਰ੍ਿਯਃ ਪੁਰ੍ੁਸ਼੍ਾਃ ਹਤ੍ਰ੍ਚਦਂਨੇਨ ਨਿਚਂਦਰਰ੍ੁਚਾ |  
ਚਲਚਾਰ੍ੁਚਾਮਰ੍ਧ੍ਰ੍ਾਨੁਚਰ੍ਾ ਤ੍ਿਚਰ੍ਂਤ੍ਰ ਤ੍ਨਰਯਰਰ੍ੁਣਾ ਇਹ ਰ  || ੧੧.੨੫ ||  
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ਸਤ੍ਿਲਾਸਲਾਸਯਪਤ੍ਰ੍ਰੁਸ਼੍ਟਦ੍ੜੁਸ਼ੋ੍ ਮ੍ੜੁਦੁਗੀਰਿਾਦਯਮੁਤ੍ਦਰਸ਼੍ਰਿਣਾਃ |  
ਅਨੁਰ੍ਂਜਯਂਤ੍ਰ ਨਿਕਂਜਦ੍ੜੁਸ਼ੋ੍ ਰ੍ਮਣਾ ਅਮੀ ਸਵਰ੍ਮਣੀਸਤਰ੍ਣੁੀਃ || ੧੧.੨੬ ||  
 
ਪਤ੍ਰ੍ਣਾਯਕਾਨੁਪਿਨਾਤ੍ਿਮੁਿਾਨ ਅਨੁ ਤ੍ਨੱਸਰ੍ਂਤ੍ਰ ਹਤ੍ਰ੍ਣੀਨਯਨਾਃ |  
ਤ੍ਿਮਲਾਦ ਤ੍ਿਮਾਨਿਲਯਾੱਛਨਕੈਃ ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ਮਂਿਲਾਤ੍ਦਿ ਰ੍ੁਚੋ ਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਾਃ || ੧੧.੨੭ 
||  
 
ਅਰ੍ੁਣਾਸ਼੍ਮਿਰ੍ਣਰਨਿਸਤਨਿਃ ਸ਼ੁ੍ਿਹਾਰ੍ਸੰਤ੍ਨਿਰ੍ੁਚੋऽਪਯਪਰ੍ਾਃ |  
ਹਤ੍ਰ੍ਨੀਲਨੀਲਰ੍ੁਚਯੋऽਰਰਪਰ੍ਾਃ ਪਰਕਿੀਿਿਂਤ੍ਰ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਾਿਰ੍ਣਾਃ || ੧੧.੨੮ ||  
 
ਸੁਤ੍ਚਰ੍ਦਯੁਰੀਰ੍ਦਧ੍ਤ੍ਰ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰਰ੍ ਂਸਵਯਮਂਬਰ੍ਂ ਚ ਿਲੁ ਤ੍ਬਿਰ ਤ੍ਰ ਯਾਃ |  
ਸ਼ੁ੍ਕਤ੍ਨਃਸਵਨਾ ਧ੍ੁਿਤ੍ਮਮਾ ਅਪਰ੍ਾਃ ਸੁਪਯੋਧ੍ਰ੍ਾ ਜਲਧ੍ਰ੍ਾਿਲਯਃ || ੧੧.੨੯ ||  
 
ਸਮਰੀਰਤ੍ਿਦੁਮਿੁਿਾਂ ਸੁਦ੍ੜੁਸ਼੍ਾਂ ਪਦਪੱਲਿਾਗਰਯਨਿਰ੍ਕਤਰ੍ੁਚੀਃ |  
ਪਰ੍ਿਾਗਰਃ ਸ੍ਫਤ੍ਿਕਕੁੱਤ੍ਿਮਿੂਃ ਪਰਕਿੀਕਰੋ੍ਤ੍ਰ ਨ ਪੁਰ੍ਾ ਪਰਕਿਾਃ || ੧੧.੩੦ ||  
 
ਹਤ੍ਰ੍ਣੀਦ੍ੜੁਸ਼੍ਾਂ ਤ੍ਨਿਸਨਾਤ੍ਨ ਬ੍ੜੁਹਤ੍ਸੁਤ੍ਨਰਂਬਤ੍ਬਂਬਰ੍ੁਤ੍ਚਰੋ੍ਰ੍ਰੁ੍ੁਚਾ |  
ਸ਼੍ਬਲ਼ਦਯੁਰੀਤ੍ਨ ਮਦਨਸਯ ਜਗੱਜਯਿੈਜਯਂਰਯ ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਨਤ੍ਸ਼੍ਚਨੁਮਃ || 
੧੧.੩੧ ||  
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ਕਰ੍ਪੱਲਿੈਸਤਰ੍ਤ੍ਲ਼ਰੈਰ੍ਲਤ੍ਲਰੈਃ ਅਸਕ੍ੜੁਰ ਕਵਣਰਕਨਕਕਂਕਣਕੈਃ |  
ਨਿਰੋ੍ਮਰ੍ਾਤ੍ਜਿਤ੍ਲਿਲੁਮ੍ੜੁਦੁਪਰਰਨੂਦਰੈ੍ਰ੍ਤ੍ਰਮਨਾਕ ਰਰ੍ਲ਼ੈਃ || ੧੧.੩੨ ||  
 
ਕੁਚਕੁਂਿਪੂਰ੍ਣਰਰ੍ਕਾਂਤ੍ਰਸੁਧ੍ਾਰ੍ਸਸ਼੍ ਸ਼੍ਤ੍ਬਂਦੁਤ੍ਿਸਰ੍ੱਛਤ੍ਿਤ੍ਿਃ |  
ਿਰ੍ਹਾਰ੍ਰ੍ਾਤ੍ਜਤ੍ਿਰ੍ੁਰਾਨੁਪਦਂ ਪਤ੍ਰ੍ਲੋਤ੍ਠਰਾਤ੍ਿਰ੍ਸ਼੍ਨ ਰ੍ੁਰ੍ਤ੍ਸ || ੧੧.੩੩ ||  
 
ਅਤ੍ਪ ਲੀਲਯਾ ਕੁਿਲਯੋੱਲਤ੍ਸਰੈਃ ਅਪਰੈ੍ਃ ਕਰੈ੍ਃ ਸਹਚਰ੍ੀਤ੍ਨਤ੍ਹਰੈਃ |  
ਿਦਨ ਃ ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਚਸ੍ਤ੍ਮਰਕਿਾਕ੍ਸ਼੍ਰ੍ਸੈਃ ਚਲਕੁਂਿਲੋੱਲਤ੍ਸਰਗਂਿਯੁਗੈਃ || ੧੧.੩੪ ||  
 
ਪਰਗਰਾਸੁ ਰਾਸੁ ਰ੍ਤ੍ਣਰੈ ਰ੍ਸ਼੍ਨਾਮਤ੍ਣਨੂਪੁਰੈ੍ਤ੍ਰ੍ਿ ਪੁਰ੍ਾ ਗਤ੍ਦਰਾਃ |  
ਅਨੁਿੀਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰੁਂ ਰਨੁਤ੍ਿਲਾਸਤ੍ਮਮਂ ਰਰ੍ੁਣਾ ਿਿਂਰਯਥ ਤ੍ਨਵੜੁੱਰਮੁਿਾਃ || 
੧੧.੩੫ ||  
 
ਅਨੁਪਾਤ੍ਲਰਾਃ ਸਵਦਤ੍ਯਰੈਰ੍ਦਤ੍ਯਰਾਃ ਕਥਮਪਯੁਪ ਰਯ ਕੁਚਿਾਰ੍ਨਰਾਃ |  
ਸ਼੍ਨਕੈਃ ਪੁਨਸਤਦਿਲਂਬਬਲਾਰ ਤ੍ਕਲ ਰਾ ਤ੍ਿਸ਼ਂ੍ਤ੍ਰ ਪਰ੍ਮੋਪਿਨਮ || ੧੧.੩੬ ||  
 
ਹਤ੍ਸਰਪਰਸੂਨਤ੍ਨਕਰੋ੍ਰ੍ੁਿਰ੍ਪਰਣਮਤ੍ਸੁਿਰ੍ਣਮਤ੍ਣਸਰ੍ਵਰਰ੍ੂਨ |  
ਉਪਗੂਹਯੰਨਮ੍ੜੁਰਤ੍ਸਂਧੁ੍ਸਿਃ ਪਿਨੋ ਨ ਕਸਯ ਸੁਿਮ ਧ੍ਯਤ੍ਰ || ੧੧.੩੭ ||  
 
ਿਰ੍ਪਾਤ੍ਰ੍ਿਦਰਕਸੁਕਲ੍ਪਰਰ੍ੁਿਰਜਪਾਤ੍ਰ੍ਜਾਰਹਤ੍ਰ੍ਚਂਦਨਿਰ |  
ਸਤ੍ਹਰ ਂਸਮਾਤ੍ਦਪਦਰਾਨਨਗੈਃ ਪਤ੍ਰ੍ਿੂਸ਼੍ਯਂਤ੍ਰ ਰਦਹ ੋੜੁਰਿਃ || ੧੧.੩੮ ||  
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ਸ੍ਤ੍ਮਰਮਾਧ੍ਿੀਕੁਸੁਮਰ੍ਮਯਰਰ੍ੌ ਨਿਚਪਂਕਾਤ੍ਦਕੁਸੁਮੋੱਲਤ੍ਸਰੌ |  
ਮਧੁ੍ਮਾਧ੍ਿੌ ਮਧੁ੍ਪਗੀਰ੍ਮਧੁ੍ਰ੍ੌ ਮਧੁ੍ਤ੍ਜਤ੍ਤਪਰਯਾਨ ਪਰਮਦਮਾਨਯਰਃ || ੧੧.੩੯ ||  
 
ਨਿਮੱਤ੍ਲਕਾਸਰਜਮਿੀਸ਼੍ਟਰਮਃ ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਚਸਂਿਿਾਂ ਪਰਣਤ੍ਯਨੀਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ਤ੍ਸ |  
ਕਲਯਨ ਸਵਯ ਂਨ ਕੁਸ਼੍ਲ ਤ੍ਰ ਤ੍ਕਲ ਪਰਤ੍ਰਘੱਿਯਰਯੁਰ੍ੁਕੁਚਾਿੁਰ੍ਸਾ || ੧੧.੪੦ ||  
 
ਮਧੁ੍ਰ੍ਸਵਰ੍ਾਸਤਰਪਰਰਰਰਤ੍ਰਪਰਕਿਾਂਰਪਂਤ੍ਕਤ੍ੜੁਰਨੇਰਰਰ੍ੁਚਃ |  
ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਿਨੋऽਨੁਯਾਂਤ੍ਰ ਤ੍ਹ ਸਹਸਰਦ੍ੜੁਸ਼੍ਂ ਜਲਦਰ੍ ੁਲਕ੍ਸ਼੍ਮਤ੍ਨਜਨ੍ੜੁੱਰਮਹ  || 
੧੧.੪੧ ||  
 
ਸ਼੍ਰ੍ਦੋੱਲਸਰੁਿਲਯ ਕ੍ਸ਼੍ਣਯਾ ਤ੍ਿਕਚਾਰ੍ਤ੍ਿਂਦਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਾਨਨਯਾ |  
ਤ੍ਪਰਯਯਾ ਚ ਸ਼ੋ੍ਿਨਸ਼ੁ੍ਕਸਵਨਯਾ ਰ੍ਮਰ  ਜਨੋ ਮੁਿਰ੍ ਹਂਸਕਯਾ || ੧੧.੪੨ ||  
 
ਅਤ੍ਿਨਂਦਯਨ ਤ੍ਹਮੜੁਰੁਂ ਸੁਸਿਾ ਸ੍ਫਤ੍ਿਕਾਚਲੱਛਲਤ੍ਹਮਾਤ੍ਧ੍ਕ੍ੜੁਰਮ |  
ਫਤ੍ਲਨੀਕੁਲਂ ਕੁਸੁਮਯਨ ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਸ਼੍ਰੋ੍ ਹਸਰੀਿ ਫੁੱਲਨਿਕੁਂਦਰ੍ੁਚਾ || ੧੧.੪੩ ||  
 
ਤ੍ਹਮਸ਼੍ੀਰਿਰ੍ਸ਼੍ਪਤ੍ਰ੍ਰਾਪਪੁਰ੍ੱਸਰ੍ਦੋਸ਼੍ਮੂਲਤ੍ਮਹ ਨਰ੍ੁਗੁਣਃ |  
ਤ੍ਪਰਯਮ ਿ ਸਾਧ੍ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਨਰਯਮਹ ੋਸ ਤ੍ਿਮੁਤ੍ਕਤਮਾਤ੍ਨਤ੍ਰ ਤ੍ਿਮੁਤ੍ਕਤਮਰਾਮ || 
੧੧.੪੪ ||  
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ਅਮ੍ੜੁਰਸਰਗੁੱਰਮਫਲਪਰਸਿਾਨ ਅਮ੍ੜੁਰਾਯ ਰਰਰ  ਜਨਰਾऽਰ੍ਪਯਤ੍ਰ |  
ਉਪਿਕੋੁਮਪਯਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਬਂਧ੍ਿਸ਼੍ਾ ਪਰਕ੍ੜੁਤ੍ਰ ਂਪਰਯਾਤ੍ਰ ਸਕਲੋऽਤ੍ਪ ਸਦਾ || ੧੧.੪੫ 
||  
 
ਪਰਮਦਾਤ੍ਰਰ੍ ਕਮੁਪਯਾਰਿਰਾ ਪਰਮਦਾਗਣ ਨ ਚਰ੍ਰੋਪਿਨੇ |  
ਉਪਗੀਯਰ  ਸ੍ਮ ਮਧੁ੍ਰ੍ਂ ਮਧੁ੍ਤ੍ਜੱਚਤ੍ਰ੍ਰ ਂਸਕਾਂਰਰਤ੍ਰਨਾ ਸਰਰਮ || ੧੧.੪੬ ||  
 
ਲਲਨਾ ਲਲਂਰਯਤ੍ਿਿਰ੍ਂ ਪਰਿਰ੍ਾ ਲਤ੍ਲ਼ਰਾ ਲੁਨਂਤ੍ਰ ਕੁਸੁਮਾਤ੍ਨ ਪਰ੍ਾਃ |  
ਇਰਰ੍ਾਃ ਸਰਜੋ ਤ੍ਿਰ੍ਚਯਂਤ੍ਰ ਪਰੀਨ ਅਨੁਰ੍ਂਜਯਂਤ੍ਰ ਨ ਤ੍ਹ ਕਾਸ਼੍ਚਨ ਨੋ || ੧੧.੪੭ ||  
 
ਿਨਲੀਲਯਾ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਯਾ ਮੁਤ੍ਦਰਾਃ ਰਰ੍ੁਣਾ ਘਨਸਤਨਨਰਾਸਤਰ੍ੁਣੀਃ |  
ਸੁਲਰਾਲਯ ਸ਼ੁ੍ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਿਯ ਰ੍ਤ੍ਰ ਂਿਦਨਾਰ੍ਤ੍ਿਂਦਮਧੁ੍ਪਾ ਦਧ੍ਤ੍ਰ || ੧੧.੪੮ ||  
 
ਰ੍ਤ੍ਸਕਾਃ ਸੁਧ੍ਾਪ੍ਸੁ ਸਰ੍ਸੀਸ਼ੁ੍ ਰਰੋ ਰ੍ੁਰਨੂਪੁਰ੍ਾਨੁਕ੍ੜੁਰਸਾਰ੍ਤ੍ਸਕਾਃ |  
ਤ੍ਿਹਰ੍ਂਤ੍ਰ ਸਾਕਮਿਗਾਹਯ ਧ੍ਿੈਃ ਜਲਮੱਿੁਕੋਤ੍ਸਿਹਸਦਵਦਨਾਃ || ੧੧.੪੯ ||  
 
ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਾ ਤ੍ਿਧ੍ਾਯ ਤ੍ਿਹ੍ੜੁਰੀਃ ਸਤ੍ਲਲ  ਤ੍ਿਕਿ ਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਿਦੁਮਰਿ ਸ਼ੁ੍ ਗਰਾਃ |  
ਸੁਰ੍ਤ੍ਿਂ ਸੁਿਰ੍ਣਮਥ ਿਰ੍ਣਕਮਾਦਦਰ  ਸਿੀਕਰ੍ਗਰਂ ਮਤ੍ਹਲ਼ਾਃ || ੧੧.੫੦ ||  
 
ਜਘਨਾਂਸ਼ੁ੍ਕੈਰ੍ਿਯਿਾਿਰ੍ਣੈਃ ਕੁਚਕੁਂਕੁਮਸ਼ੈ੍ਚ ਕਚਮਾਲਯਿਰੈ੍ਃ |  
ਨਯਨਾਂਜਨ ਰ੍ਤ੍ਪ ਤ੍ਮਥੋਬਜਦ੍ੜੁਸ਼੍ਾਂ ਘਤ੍ਿਰੈਰ੍ਲਂਕ੍ੜੁਤ੍ਰਰ੍ਲਂ ਤ੍ਕ੍ਰਯਰ  || ੧੧.੫੧ ||  
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ਰਨੁਮਧ੍ਯਮਾ ਤ੍ਨਜਗ੍ੜੁਹਾਤ੍ਣ ਗਰਾਃ ਸਮਮਾਤ੍ਮਨਾਮਸੁਸਮਰੈ੍ਸਮੈਃ |  
ਅਮ੍ੜੁਰ ਂਤ੍ਪਬਂਰਯਸੁਲਿਂ ਿਤ੍ਿਤ੍ਿਃ ਚਸ਼੍ਕੈਰ੍ਮਹਾਰ੍ਜਰਰ੍ਰਿਮਯੈਃ || ੧੧.੫੨ ||  
 
ਮ੍ੜੁਦੁਕਮਰਸ਼੍ੱਯਮਨੁਰ੍ਾਗਿਰਾਂ ਮਤ੍ਣਮਂਚਮਂਤ੍ਚਰਦ੍ੜੁਸ਼ੋ੍ऽਿਸਰ੍  |  
ਅਤ੍ਪ ਚੋਤ੍ਦਰਾ ਅਤ੍ਧ੍ਰ੍ੁਹਂਤ੍ਰ ਸ਼੍ਨ ਃ ਤ੍ਿਨਯੋ ਤ੍ਹ ਿੂਸ਼੍ਯਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵਰ੍ਸਮ || ੧੧.੫੩ ||  
 
ਅਤ੍ਿਕਾਂਰਮੁੰਨਤ੍ਮਰਕਾਂਰਕੁਚਾ ਤ੍ਕਲ ਬਧ੍ਿਰੀ ਸਕੁਸੁਮਾਂ ਕਬਰ੍ੀਮ |  
ਸੁਮੁਿੀ ਸੁਲਕ੍ਸ਼੍ਯਿੁਜਮੂਲਿਤ੍ਲਃ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਿਯਰ  ਪਰਣਤ੍ਯਨਾऽਤ੍ਰਰ੍ਸਾਰ || 
੧੧.੫੪ ||  
 
ਪ੍ੜੁਥੁਵੜੁੱਰਰੁਂਗਕਤ੍ਠਨੋਰ੍ਤ੍ਸਜਦਵਯਿਾਤ੍ਰ੍ਰਾਯਰਤ੍ਨਜਾਂਰਰ੍ਯੋਃ |  
ਿੁਜਯੋਰ੍ਯੁਗ ਨ ਰ੍ਮਣੋ ਰ੍ਮਣੀਂ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਿਯ ਕੋऽਰਰ  ਰ੍ਮਯ ੇੰਨ ਸੁਿੀ || ੧੧.੫੫ ||  
 
ਸ੍ਤ੍ਮਰਫੁੱਲਮੁੱਲਤ੍ਸਰਤ੍ ੱਤ੍ਲਲਸਨ੍ਮਤ੍ਣਕੁਂਿਲਂ ਮ੍ੜੁਦੁਕਿਾਕ੍ਸ਼੍ਪਿੁ |  
ਤ੍ਨਭ੍ੜੁਰੋ ਤ੍ਨਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸੁਤ੍ਚਰ੍ਂ ਸੁਰਨੋਃ ਪਰਤ੍ਰਚੁਂਬਤ੍ਰ ਤ੍ਪਰਯਰਮੋ ਿਦਨਮ || 
੧੧.੫੬ ||  
 
ਨਰਮੁੰਨਮੱਯ ਮੁਿਚਦਂਰਮਸਂ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਂਿਸਂਭ੍ੜੁਰਮੁਦਾ ਸੁਦ੍ੜੁਸ਼੍ਃ |  
ਉਪਰ੍ਮਯਰ  ਨ ਰਰ੍ਣੁ ਨ ਤ੍ਚਰ੍ਂ ਮਧੁ੍ਰ੍ਾਧ੍ਰ੍ਾਮ੍ੜੁਰਰ੍ਸਂ ਤ੍ਪਬਰਾ || ੧੧.੫੭ ||  
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ਰ੍ਿਸਾਿਪਾਤ੍ਰਰਪ੍ੜੁਥੂਰ੍ਤ੍ਸਜਃ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਿਯ ਰਰਕਸ਼੍ਣਤ੍ਿਯਾਰਰਰ੍ਃ |  
ਮਤ੍ਣਰਾਤ੍ਦਸੌਰ੍ਰਤ੍ਿਰਾਨਪਿੂ ਰ੍ਮਯਰਯਮੂਨ ਯੁਿਤ੍ਰਸਂਘ ਉਰ || ੧੧.੫੮ ||  
 
ਅਤ੍ਰਲੌਤ੍ਕਕਾਨ ਰ੍ਮਯਰੋ ਰ੍ਮਣਾਨ ਰ੍ਮਯਂਰਯਲੌਤ੍ਕਕਗੁਣਾ ਲਲਨਾਃ |  
ਅਨੁਰ੍ੂਪਰ੍ੂਪਮਤ੍ਰਲੋਕਸੁਿਂ ਰਦਲੌਤ੍ਕਕਂ ਤ੍ਨਧੁ੍ਿਨਂ ਲਸਤ੍ਰ || ੧੧.੫੯ ||  
 
ਨ ਰ੍ਤ੍ਰਃ ਸ਼੍ਰਮਾਤ੍ਦਿਤ੍ਚਰਾ ਤ੍ਨਯਮਾਦ ਤ੍ਿਰ੍ਹਿਯਥਾऽਤ੍ਪ ਨ ਿਧੂ੍ਿਰ੍ਯੋਃ |  
ਪਰਤ੍ਰਕਾਤ੍ਮਨੀਪਰਣਯਰਃ ਕਲਹ ੋਨ ਸਮਤ੍ਸਤ ਦੋਸ਼੍ਰ੍ਤ੍ਹਰ  ਤ੍ਹ ਪਦ  || ੧੧.੬੦ ||  
 
ਸੁਿਸਂਤ੍ਿਦਾਤ੍ਮਕਰਯਾ ਿਪੁਸ਼੍ਾਂ ਸੁਰ੍ਤ੍ਿਰਵਮ ਿ ਬਤ੍ਹਰ੍ਂਰਰ੍ਤ੍ਪ |  
ਹਤ੍ਰ੍ਧ੍ਾਤ੍ਮਿ ਦਂਪਤ੍ਰਗਣਸਯ ਰਰੋ ਨਨੁ ਮਾਨਯਰ ऽਤ੍ਪ ਮੁਤ੍ਨਤ੍ਿਃ ਸੁਰ੍ਰਮ || 
੧੧.੬੧ ||  
 
ਸ਼੍ੜੁਣੁਰਾਪਯਲੋਕਤ੍ਿਸ਼੍ਯਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਯਂ ਸਕਲਸਯ ਮੁਕਤਤ੍ਨਕਰ੍ਸਯ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਾਮ |  
ਿਪੁਤ੍ਰ੍ਂਤ੍ਦਰ੍ਾਪਤ੍ਰਰ੍ਮਂਦਰ੍ਸਂ ਨਨੁ ਸੁਂਦਰ੍ਂ ਪਰਕਿਯਰਯਤ੍ਨਸ਼੍ਮ || ੧੧.੬੨ ||  
 
ਮਤ੍ਣਰ੍ਾਤ੍ਜਰ੍ਾਤ੍ਜਰ ਮਹਾਮਕੁਿ ਂਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਕਾਂਰਕੁਂਰਲ਼ਸਹਸਰਰਯਮ |  
ਅਤ੍ਲ਼ਕਾਰ੍ਧਚਂਦਰ ਤ੍ਿਲਸੱਤ੍ਰਲਕਂ ਸ਼੍ਰਿਣੋੱਲਸਨ੍ਮਕਰ੍ਕੁਂਿਲਯੁਕ || ੧੧.੬੩ ||  
 
ਪਤ੍ਰ੍ਪੂਰ੍ਣਚਂਦਰਪਤ੍ਰ੍ਹਾਤ੍ਸਮੁਿਂ ਜਲਜਾਯਰਾਕ੍ਸ਼੍ਮਰ੍ੁਣੋਸ਼੍ਠਪੁਿਮ |  

10

www.yo
us

igm
a.c

om



ਹਤ੍ਸਰਾਿਲੋਕਲਤ੍ਲਰੈਰ੍ਰੁਲੈਃ ਅਤ੍ਿਨਂਦਯਰ ਪਰਣਰਮਾਤ੍ਮਜਨਮ || ੧੧.੬੪ ||  
 
ਨਿਕਂਬੁਕਂਠਮਤ੍ਹਮਾਂਸ਼ੁ੍ਮਹ ੋਮਤ੍ਹਮੋਪਲੇਂਦਰਿਰ੍ਹਾਰ੍ਧ੍ਰ੍ਮ |  
ਰ੍ਮਣੀਯਰ੍ਰਿਗਣਤ੍ਿੱਧ੍ਲਸਦਵਲਯਾਂਗੁਲੀਯਕਿਰ੍ਾਂਗਦਿਰ || ੧੧.੬੫ ||  
 
ਰ੍ਤ੍ਿਚਕ੍ਰਰ੍ੁਕ ਪਰਕਰ੍ਚਕ੍ਰਕਰ੍ਂ ਤ੍ਿਧੁ੍ਤ੍ਬਂਬਕਂਬੁ ਮਧੁ੍ਰ੍ਾਂਬੁਰ੍ਹੁਮ |  
ਜਵਲਨਜਵਲਦਗਦਮੁਦਾਰ੍ਧ੍ਨੁਃ ਪ੍ੜੁਥੁਵੜੁੱਰਹਸਤਮਤ੍ਰਰਾਮਰਰਲ਼ਮ || ੧੧.੬੬ ||  
 
ਿਰ੍ਪੀਿਰ੍ਾਂਸਮਤ੍ਧ੍ਰ੍ਾਜਦੁਰੋ੍ਮਤ੍ਣਮਂਿਪਾਗਰਯਤ੍ਿਲਸਰਕਮਲਮ |  
ਸਜਗੱਤ੍ਦਵਸਪਤਕਰਨੂਦਰ੍ਕਂ ਸ਼ੁ੍ਿਨਾਤ੍ਿਕਂਜਗਰਕਾਤ੍ਲ਼ਨੁਰਮ || ੧੧.੬੭ ||  
 
ਅਤ੍ਰਕਾਂਰਕਾਂਤ੍ਚਪਦਕਾਂਤ੍ਚਤ੍ਮਲੱਰਪਨੀਯਿਂਗਰ੍ੁਤ੍ਚਤ੍ਪਂਗਪਿਮ |  
ਿਰ੍ਹਤ੍ਸਤਹਸਤਸਦ੍ੜੁਸ਼ੋ੍ਰ੍ੁਯੁਗਂ ਕ੍ਰਮਵੜੁੱਰਚਾਰ੍ੁਰਰ੍ਜਂਘਮੁਰ || ੧੧.੬੮ ||  
 
ਿਰ੍ਨੂਪੁਰ੍ਂ ਪਰ੍ਮਰ੍ੁਕ ਪਰਪਦਂ ਨਿਤ੍ਿਦੁਮਦਯੁਤ੍ਰਨਿਾਿਤ੍ਲਮਰ |  
ਅਤ੍ਰ੍ਿਾਤ੍ਰ੍ਜਧ੍ਵਜਕਲ਼ਂਕਲਸਤ੍ਪਦਪਾਂਸੁਪਾਤ੍ਿਰਜਗੱਤ੍ਰਰਰਯਮ || ੧੧.੬੯ ||  
 
ਤ੍ਨਤ੍ਿਲਾਗਮਾਿਗਤ੍ਮਰੈਰ੍ਤ੍ਮਰੈਃ ਸੁਿਸਂਤ੍ਿਦਾਤ੍ਦਤ੍ਿਰ੍ਨਂਰਗੁਣੈਃ |  
ਪਰਪਦਾਤ੍ਦਕਾਂਰਸਕਲਾਿਯਿਾਕ੍ੜੁਤ੍ਰਤ੍ਿਃ ਸਦੈਕਯਿਦਦੋਸ਼੍ਲਿਮ || ੧੧.੭੦ ||  
 
ਅਤ੍ਧ੍ਕਾਤ੍ਰ੍ਣਾਂ ਗੁਣਤ੍ਿਸ਼੍ ਸ਼੍ਿਸ਼੍ਾਦ ਤ੍ਦਵਪਦਾਦਯਨਂਰਚਰ੍ਣਾਂਰਰਯਾ |  
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ਅਤ੍ਰਿਾਤ੍ਸਰ ਂਘਨਗੁਣਾਪਘਨ ਃ ਇਰਰੈ੍ਸ਼੍ਚ ਰੱਰਦੁਤ੍ਚਰੈ ਰ੍ੁਤ੍ਚਰੈਃ || ੧੧.੭੧ ||  
 
ਨਿਿਾਨੁਿਾਃ ਕਨਕਕਾਂਤ੍ਰਪਰ੍ ਂਿਰ੍ਹਾਰ੍ਹਾਤ੍ਰ੍ ਹਤ੍ਰ੍ਨੀਲਹਤ੍ਰ੍ਰ |  
ਸ਼੍ਬਲ਼ਪਰਿਾਤ੍ਦਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਦਯੁਤ੍ਰਮਰ ਸੁਿਬੋਧ੍ਸੌਰ੍ਿਸੁਰ੍ੂਪਗੁਣਮ || ੧੧.੭੪ ||  
 
ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਰ੍ਰਿ ਸ਼੍ ਿਤ੍ਧ੍ਕਂ ਜਗੱਰਰਯ ਪਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਮਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਮਹ ੋਮੁਹਰੁ੍ਮੁਹਃੁ |  
ਸੌਂਦਰ੍ਯਸਾਰੈ੍ਕਰ੍ਸਂ ਰ੍ਮਾਪਰ ਃ ਰ੍ੂਪਂ ਰਦਾਨਂਦਯਰੀਹ ਮੋਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਣਃ || ੧੧.੭੩ ||  
 
ਇਜਯਰ  ਯਜ੍ਞਸ਼੍ੀਲੈਃ ਸ ਯਜ੍ਞਃ ਪਰਾਜ੍ਞਮਧ੍ਯ  ਪਰ੍ਃ ਪਰੋਚਯਰ ऽਨਯੈਃ |  
ਗੀਯਰ  ਗ ਯਕੀਤ੍ਰ੍ਤਃ ਸੁਗੀਰੈਃ ਤ੍ਿਧ੍ਯਬੱਧੈ੍ਃ ਸਦਾऽऽਨਂਦਸਾਂਦਰ ੈਃ || ੧੧.੭੪ ||  
 
ਿੈਕੁਂਠੇ ਰ  ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਿਸ਼੍ ਸ਼੍ਾ ਜਨਾਨਾਮਰਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਤ੍ਚੱਰਿਾਚਾਮਿੂਤ੍ਮਃ |  
ਿੈਕੁਂਠੇਰ  ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਿਸ਼੍ ਸ਼੍ਾਜਨਾਨਾਮੁਕਤਸ਼੍ਲਾਘਯ  ਯੁਕਤਮ ਰਾਦ੍ੜੁਸ਼੍ਰਵਮ || ੧੧.੭੫ ||  
 
ਯਂਯਂ ਸੁਿੀ ਕਾਮਯਰ ऽਰ੍ਥਮਰਰ  ਸਂਕਲ੍ਪਮਾਰਰ ਾਰ ਸਕਲੋऽਤ੍ਪ ਸ ਸਯਾਰ |  
ਇਰਯ ਿ ਿ ਦਾ ਅਤ੍ਪ ਿ ਦਯਂਤ੍ਰ ਮੁਤ੍ਕਤਂ ਰਰਃ ਕੋ ਤ੍ਿਿਿਾਤ੍ਰਰ੍ ਕਃ || ੧੧.੭੬ ||  
 
ਮਹਾਨਂਦਰੀਰ੍ਥਸਯ ਯ  ਿਾਸ਼੍ਯਿਾਿ ਂਮਨੋਿਾਗ੍ਤ੍ਿਰ੍ਾਿਰ੍ਤਯਂਰ  ਸਵਸ਼੍ਕਤਯਾ |  
ਸੁਰ੍ਾਦਯਾ ਨਰ੍ਾਂਰਾ ਮੁਕੁਂਦਪਰਸਾਦਾਦ ਇਮਂ ਮੋਕ੍ਸ਼੍ਮ ਰ  ਿਜਂਰ  ਸਦ ਤ੍ਰ || ੧੧.੭੭ 
||  

12

www.yo
us

igm
a.c

om



 
|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਕੁਲਤ੍ਰਲਕ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ 
ਸ਼੍ਰੀਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰ  ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯ   
ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਕਰ  ਏਕਾਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ || 
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