
|| ਸ਼੍ਰੀ ||  
ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ  
|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||  
੧. ਪਰਥਮਃ ਸਰ੍ਗਃ 
ਕਾਂਰਾਯ ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣੈਕਧ੍ਾਮਨੇ ਨਿਦ੍ਯੁਨਾਥਪਰਤ੍ਰਮਪਰਭਾਯ |  
ਨਾਰ੍ਾਯਣਾਯਾਤ੍ਿਲ੍ਕਾਰ੍ਣਾਯ ਸ਼੍ਰੀਪਰਾਣਨਾਥਾਯ ਨਮਸਕਰੋ੍ਤ੍ਮ || ੧.੧ ||  
ਅਨਾਕੁਲ੍ਂ ਗੋਕੁਲ੍ਮੁੁੱਲ੍ਲ੍ਾਸ ਯਤ੍ਪਾਤ੍ਲ੍ਰਂ ਤ੍ਨਰਯਮਨਾਤ੍ਿਲ੍ਾਤ੍ਮ |  
ਰਸ੍ਮੈ ਨਮੋ ਨੀਰ੍ਦ੍ਨੀਲ੍ਭਾਸੇ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਯ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਰ੍ਮਣਤ੍ਪਰਯਾਯ || ੧.੨ ||  
ਅਤ੍ਪ ਤ੍ਰਰ ਲੋ੍ਕਯਾ ਬਤ੍ਿਰ੍ੁੁੱਲ੍ਸਂਰੀ ਰਮ ੋਿਰ੍ਂਰੀ ਮੁਿਰੁ੍ਾਂਰਰ੍ਂ ਚ |  
ਤ੍ਦ੍ਸ਼੍ਯਾਦ੍ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ ਂਨੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ਦ੍ਾਂ ਜਯਂਰੀ ਮਧ੍ਵਸਯ ਕੀਤ੍ਰ੍ਿਤ੍ਰ੍ਿਨਨਾਥਦ੍ੀਤ੍ਪਿਮ || ੧.੩ 
||  
ਰਮੋਨੁਦ੍ਾऽऽਨਂਦ੍ਮਿਾਪ ਲੋ੍ਕਃ ਰਰਵਪਰਦ੍ੀਪਾਕ੍ੜੁਤ੍ਰਗੋਗਣੇਨ |  
ਯਦ੍ਾਸਯਸ਼੍ੀਰਾਂਸ਼ੁ੍ਭੁਿਾ ਗੁਰ੍ ਂਸਿਾਨ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਾਰ੍ਯਾਨ ਪਰਣਮਾਤ੍ਮ ਿਰ੍ਯਾਨ || 
੧.੪ ||  
ਮੁਕੁਂਦ੍ਭਕਿਯੈ ਗੁਰ੍ੁਭਤ੍ਕਿਜਾਯੈ ਸਰਾਂ ਪਰਸੁੱਰਯੈ ਚ ਤ੍ਨਰ੍ਂਰਰ੍ਾਯੈ |  
ਗਰ੍ੀਯਸੀਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਗੁਰੋ੍ਤ੍ਰ੍ਵ ਸ਼ੁ੍ੁੱਧ੍ਾਂ ਿਕ੍ਸ਼੍ਯਾਤ੍ਮ ਿਾਯੋਰ੍ਿਰਾਰ੍ਲ੍ੀਲ੍ਾਮ || ੧.੫ ||  
ਰਾਂ ਮਂਰਰਿਰ੍ਣੈਰ੍ਨੁਿਰ੍ਣਨੀਯਾਂ ਸ਼੍ਰ੍ਵ ੇਂਦ੍ਰਪ ਰ੍ਵ ੈਰ੍ਤ੍ਪ ਿਕੁਕਾਮੇ |  
ਸਂਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਪੁਿਾਕਯੇ ਮਤ੍ਯ ਮਂਦ੍ਬੁੁੱਧ੍ੌ ਸਂਰੋ ਗੁਣਾਢਯਾਃ ਕਰ੍ਣੁਾਂ ਤ੍ਕ੍ਰਯਾਸੁਃ || ੧.੬ ||  
ਉੱਚਾਿਚਾ ਯੇਨ ਸਮਸਿਚੇਸ਼੍੍ਾਃ ਤ੍ਕਂ ਰਰਰ  ਤ੍ਚਰਰ ਂ ਚਤ੍ਰ੍ਰ ਂਤ੍ਨਿੇਦ੍ਯਂ |  
ਤ੍ਕਂਰ ੁੱਰਮਸ਼੍ਲੋਕਤ੍ਸ਼੍ਿਾਮਣੀਨਾਂ ਮਨੋਤ੍ਿਸ਼ੁ੍ੁੱਧ੍ਯੈ ਚਤ੍ਰ੍ਰਾਨੁਿਾਦ੍ਃ || ੧.੭ ||  
ਮਾਲ੍ਾਕ੍ੜੁਰਸਿੁੱਚਤ੍ਰ੍ਰਾਿਯਰ੍ਰਨੈਃ ਅਸ ਕ੍੍ਮਦ੍ੜੁਸ਼੍੍ੇਃ ਸਕੁਰ ਿਲ੍ਸਯ |  
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ਪ ਰ੍ਵ ਾਪਰ੍ੀਕਾਰ੍ਮਥਾਪਰ੍ਂ ਿਾ ਕ੍ਸ਼੍ਾਮਯਂਰੁ ਮੇ ਿਂਰ ਮੁਿਰੁ੍ਮਿਾਂਰਃ || ੧.੮ ||  
ਸ਼੍ਰੀਿੁੱਲ੍ਭਾਜ੍ਞਾਂ ਸਸੁਰ੍ੇਂਦ੍ਰਯਾਜ੍ਞਾਂ ਸਂਭਾਿਯ ਸਂਭਾਿਯਰਮਾਂ ਤ੍ਰਰ ਲੋ੍ਕਯਾਮ |  
ਪਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰ੍ਃ ਪਰਾਤ੍ਣਗਣਪਰਣੇਰਾ ਗੁਰ੍ੁਃ ਸਰਾਂ ਕੇਸਤ੍ਰ੍ਣੋ ਗ੍ੜੁਿऽੇਭ ਰ || ੧.੯ ||  
ਯੇਯੇ ਗੁਣਾ ਨਾਮ ਜਗਤ੍ਪਰਤ੍ਸੁੱਧ੍ਾਃ ਯ ਂਰੇਸ਼ੁ੍ ਰੇਸ਼ੁ੍ ਸ੍ਮ ਤ੍ਨਦ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਂਤ੍ਰ |  
ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ਮਿਾਭਾਗਿਰਪਰਬਰ੍ਹ ਂ ਸ਼੍ਰੀਮਂਰਮੇਨਂ ਿਨੁਮਂਰਮਾਿਃੁ || ੧.੧੦ ||  
ਕਰ੍ਮਾਤ੍ਣ ਕੁਰ੍ਵਨ ਪਰ੍ਮਾਦ੍ਭੁਰਾਤ੍ਨ ਸਭਾਸੁ ਦੈ੍ਿੀਸ਼ੁ੍ ਸਭਾਤ੍ਜਰਾਤ੍ਨ |  
ਸੁਗਰੀਿਤ੍ਮਰਰ ਂ ਸ ਜਗਤ੍ਪਤ੍ਿਰਰ ਂ ਰ੍ਮਾਪਤ੍ਰ ਂਰ੍ਾਮਰਨੁਂ ਦ੍ਦ੍ਰ੍ਸ਼੍ || ੧.੧੧ ||  
ਪਾਦ੍ਾਰ੍ਤ੍ਿਂਦ੍ਪਰਣਰੋ ਿਰ੍ੀਂਦ੍ਰ ਃ ਰਦ੍ਾ ਮਿਾਭਤ੍ਕਿਭਰ੍ਾਤ੍ਭਨੁੁੰ ਨਃ |  
ਅਗਰਾਤ੍ਿ ਪਦ੍ਮੋਦ੍ਰ੍ਸੁਂਦ੍ਰ੍ਾਭਯਾਂ ਦੋ੍ਰ੍ਭਯਾਂ ਪੁਰ੍ਾਣੇਨ ਸ ਪ ਰ੍ੁਸ਼ੇ੍ਣ || ੧.੧੨ ||  
ਅਦ੍ਾਰ੍ਯਸਾਲ੍ਾਿਤ੍ਲ੍ਦ੍ਾਰ੍ਣੇਨ ਿਯਾਪਾਤ੍ਦ੍ਰੇਂਦ੍ਰਪਰਭਿੇਨ ਰੇਨ |  
ਪਰਾਦ੍ਯੋਰਤ੍ਨਪਰੀਤ੍ਰਕ੍ੜੁਰਾ ਤ੍ਨਕਾਮਂ ਮਧੁ੍ਤ੍ਦ੍ਵਸ਼੍ਾ ਸਂਤ੍ਦ੍ਤ੍ਦ੍ਸ਼ੇ੍ ਸ ਿੀਰ੍ਃ || ੧.੧੩ ||  
ਕਰ੍ਣਾਂਰਮਾਨੀਯ ਗੁਣਗਰਿੀਰਰ ਾ ਰ੍ਾਮੇਣ ਮੁਕਿੋ ਰ੍ਣਕੋਤ੍ਿਦੇ੍ਨ |  
ਸ੍ਫੁਰ੍ੁੰਨਸੌ ਿੈਤ੍ਰ੍ਭਯਕਂਰੋ੍ऽਭ ਰ ਸਤ੍ਪਕ੍ਸ਼੍ਪਾਰੀ ਪਰਦ੍ਰੋ੍ ਯਥਾऽਗਰਯਃ || ੧.੧੪ ||  
ਗੋਤ੍ਭਃ ਸਮਾਨਂਤ੍ਦ੍ਰਰ੍ ਪਸੀਰਃ ਸਵਿਤ੍ਿਨਤ੍ਨਰ੍ਿਗਧਪਲ੍ਾਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ਾਤ੍ਸ਼੍ਃ |  
ਅਿ ੋਿਨ ਮੁੰਨਿਿਾਤ੍ਰ੍ਦੋ੍ऽਸੌ ਰੀਰ੍ਣਾਂਬੁਤ੍ਧ੍ਤ੍ਰ੍ਵਸ਼੍ੁਪਦੇ੍ ਨਨਾਮ || ੧.੧੫ ||  
ਅਪਕ੍ਸ਼੍ਪਾਰੀ ਪੁਰ੍ੁਸ਼੍ਤ੍ਸਿਰਲੋ੍ਕਯਾਂ ਅਭਗੋਭਕੋਿਾ ਪਰਗਾਤ੍ਧ੍ਰ੍ਾਜਮ |  
ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਂਭਰ੍ ਂਤ੍ਬਭਰਦ੍ਸੌ ਤ੍ਜਗਾਯ ਰਵਰ੍ਾਪਰ੍ਾਕ੍ਰਾਂਤ੍ਰਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਚਰਰਮੇਰਰ || ੧.੧੬ ||  
ਤ੍ਨਬੁੱਧ੍ਯ ਸੇਰੁ ਂਰ੍ਘੁਿਂਸ਼੍ਕੇਰੁਭੂਭਂਗਸਂਭਰ ਾਂਰਪਯੋਤ੍ਧ੍ਮਧ੍ਯੇ |  
ਮੁਤ੍ਸ਼੍੍ਪਰਿਾਰ੍ਂ ਦ੍ਸ਼੍ਕਾਯ ਸੀਰਾਸਂਰਰ੍ਜਨਾਗਰਯੋੁੱਰਰ੍ਮੇਸ਼੍ਕੋऽਦ੍ਾਰ || ੧.੧੭ ||  
ਜਾਜਵਲ੍ਯਮਾਨੋੁੱਜਵਲ੍ਰ੍ਾਘਿਾਗਨੌ ਚਕ੍ਰੇ ਸ ਸੁਗਰੀਿਸੁਯਾਯਜ ਕੇ |  
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ਆਧ੍ਵਰ੍ਯਿ ਂਯੁੁੱਧ੍ਮਿੇ ਪਰਤ੍ਰਪਰਸਥਾਰਰ ਾ ਸੁਤ੍ਮਰਰ ਾਰਨਯੇਨ ਸਾਕਮ || ੧.੧੮ ||  
ਰ੍ਾਮਾਰ੍ਚਨੇ ਯੋ ਨਯਰਃ ਪਰਸ ਨਂ ਦ੍ਵ ਾਭਯਾਂ ਕਰ੍ਾਭਯਾਮਭਿਰ ਪਰਯਰਨਃ |  
ਏਕੇਨ ਦੋ੍ਸ਼੍ਣਾ ਨਯਰੋ ਤ੍ਗਰ੍ੀਂਦ੍ਰ ਂ ਸਂਜੀਿਨਾਦ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਮਸਯ ਨਾਭ ਰ || ੧.੧੯ ||  
ਸ ਦ੍ਾਤ੍ਰ੍ਰਾਤ੍ਰ੍ਂ ਪਰ੍ਮਂ ਪੁਮਾਂਸਂ ਸਮਨਵਯਾਸੀੁੰਨਰ੍ਦੇ੍ਿਪੁਰਰਯਾ |  
ਿਤ੍ਿਨਪਰਿੇਸ਼੍ਾਤ੍ਧ੍ਗਰਾਤ੍ਮਸ਼ੁ੍ੁੱਧ੍ਯਾ ਤ੍ਿਰ੍ਾਤ੍ਜਰਂ ਕਾਂਚਨਮਾਲ੍ਯੇਿ || ੧.੨੦ ||  
ਸ਼੍ਯਾਮਂ ਸ੍ਤ੍ਮਰਾਸਯ ਂਪ੍ੜੁਥੁਦ੍ੀਰ੍ਘਿਸਿਂ ਸਰੋ੍ਜਨੇਰਰ ਂ ਗਜਰ੍ਾਜਯਾਰਰਮ |  
ਿਪੁਰ੍ਜਗਨ੍ਮਂਗਲ੍ਮੇਸ਼੍ ਦ੍ੜੁਗ੍ਭਯਾਂ ਤ੍ਚਰ੍ਾਦ੍ਯੋਧ੍ਯਾਤ੍ਧ੍ਪਰੇਃ ਤ੍ਸਸ਼ੇ੍ਿੇ || ੧.੨੧ ||  
ਰ੍ਾਜਯਾਤ੍ਭਸ਼ੇ੍ਕੇऽਿਤ੍ਸਰੇऽਰਰ  ਸੀਰਾ ਪਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਸਿਾਂ ਭਜਰਾਂ ਤ੍ਦ੍ਸ਼ੇ੍ਤ੍ਰ |  
ਰ੍ਾਮਸਯ ਿਾਣਯਾ ਮਤ੍ਣ ਮਂਜੁਮਾਲ੍ਾਿਯਾਜੇਨ ਦ੍ੀਰ੍ਘਾਂ ਕਰ੍ੁਣਾਂ ਬਬਂਧ੍ || ੧.੨੨ 
||  
ਹ੍ੜੁਦੋ੍ਰ੍ੁਸੌਿਾਰ੍ਿਭ੍ੜੁਰਾऽਤ੍ਧ੍ਮੌਤ੍ਲ੍ ਨਯਸਿਨੇ ਿਸਿੇਨ ਦ੍ਯਾਰ੍ਿਰ ਦ੍ੜੁਸ਼੍੍ਯਾ |  
ਸੇਿਾਪਰਸੁੰਨੋऽਮ੍ੜੁਰਕਲ੍ਪਿਾਚਾ ਤ੍ਦ੍ਦੇ੍ਸ਼੍ ਰ੍ਾਮਃ ਸਿਭਗੋਮਸ੍ਮੈ || ੧.੨੩ ||  
ਪਰੇਸ਼੍ਠ ੋਨ ਰ੍ਾਮਸਯ ਬਭ ਿ ਰਸ੍ਮਾਰ ਨ ਰ੍ਾਮਰ੍ਾਜਯੇऽਸੁਲ੍ਭਂ ਚ ਤ੍ਕਂਤ੍ਚਰ |  
ਰਤ੍ਪਾਦ੍ਸੇਿਾਰ੍ਤ੍ਰਰੇ੍ਸ਼੍ ਨ ੁੱਛਰ ਰਥਾऽਤ੍ਪ ਭਗੋਾਨ ਨਨੁ ਸਾ ਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਕਿਃ || ੧.੨੪ ||  
ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਾਥ ਨਮਨੋਮਸਿੇ ਨਮੋ ਨਮ ੋਰ੍ਾਮ ਨਮੋ ਨਮਸਿ ੇ|  
ਪੁਨਃਪੁਨਸਿੇ ਚਰ੍ਣਾਰ੍ਤ੍ਿਂਦਂ੍ ਨਮਾਤ੍ਮ ਨਾਥੇਤ੍ਰ ਨਮਨ ਸ ਰੇ੍ਮੇ || ੧.੨੫ ||  
ਤ੍ਕਂ ਿਰ੍ਣਯਾਮਃ ਪਰ੍ਮ ਂਪਰਸਾਦ੍ ਂਸੀਰਾਪਰੇਸਿਰਰ  ਿਤ੍ਰ੍ਪਰਬਰ੍ਹ ੇ |  
ਮੁਂਚਨ ਮਿੀਂ ਤ੍ਨਰਯਤ੍ਨਸ਼ੇ੍ਿਣਾਰ੍ਥਂ ਸਵਾਤ੍ਮਾਨਮੇਿੈਸ਼੍ ਦ੍ਦ੍ੌ ਯਦ੍ਸ੍ਮੈ || ੧.੨੬ ||  
ਸਵਾਨਂਦ੍ਿਰੌੇ ਭਜਰਾਂ ਜਨਾਨਾਂ ਮਗਨਃ ਸਦ੍ਾ ਰ੍ਾਮਕਥਾਸੁਧ੍ਾਯਾਮ |  
ਅਸਾਤ੍ਿਦ੍ਾਨੀਂ ਚ ਤ੍ਨਸ਼ੇ੍ਿਮਣੋ ਰ੍ਾਮਂ ਪਤ੍ਰ ਂਤ੍ਕਂਪੁਰ੍ੁਸ਼ੇ੍ ਤ੍ਕਲ੍ਾऽਸਿੇ || ੧.੨੭ ||  
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ਰਸਯੈਿ ਿਾਯੋਰ੍ਿਰਾਰ੍ਮੇਨਂ ਸਂਰੋ ਤ੍ਦ੍ਵਰੀਯਂ ਪਰਿਦਂ੍ਤ੍ਰ ਭੀਮਮ |  
ਸ੍ਪ੍ੜੁਸ਼੍੍ੈਿ ਯਂ ਪਰੀਤ੍ਰਮਰਾऽਤ੍ਨਲੇ੍ਨ ਨਰ੍ੇਂਦ੍ਰਕਾਂਰਾ ਸੁਸ਼ੁ੍ਿੇऽਰਰ  ਕੁਂਰੀ || ੧.੨੮ ||  
ਇਂਦ੍ਰ ਾਯੁਧ੍ਂ ਿੀਂਦ੍ਰਕਰ੍ਾਤ੍ਭਨੁੁੰ ਨਂ ਤ੍ਚੁੱਛੇਦ੍ ਪਕ੍ਸ਼੍ਾਨ ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਧ੍ਾਤ੍ਰ੍ਣਾਂ ਪਰਾਕ |  
ਤ੍ਬਭਦੇ੍ ਭ ਭ੍ੜੁਦ੍ਵ ਪੁਰ੍ਂਗਸਂਗਾਰ ਤ੍ਚਰਰ ਂ ਸ ਪੁੰਨੋ ਜਨਨੀਕਰ੍ਾਗਰਾਰ || ੧.੨੯ ||  
ਪੁਰੇ੍ ਕੁਮਾਰ੍ਾਨਲ੍ਸਾਨ ਤ੍ਿਿਾਰ੍ਾਰ ਤ੍ਨਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸਰ੍ਵ ਾਨਤ੍ਪ ਮਦਂ੍ਲ੍ੀਲ੍ਃ |  
ਕੈਸ਼ੋ੍ਰ੍ਲ੍ੀਲ੍ਾਂ ਿਰਤ੍ਸਿਂਸਂਘਾਂ ਵੜੁੁੱਰਾਂ ਿਨੇ ਪਰਾਕ ਸ੍ਮਰ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਮ ਸ ਰਕ ਃ || ੧.੩੦ 
||  
ਭੁਕਿਂ ਚ ਜੀਰ੍ਣਂ ਪਤ੍ਰ੍ਪਂਤ੍ਥਦ੍ੁੱਰਂ ਤ੍ਿਸ਼ਂ੍ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁੰਣੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ਭ੍ੜੁਦ੍ਗਣੋऽਰਃ |  
ਪਰਮਾਣਕੋਟੇਃ ਸ ਤ੍ਿ ਿਲ਼ੇਯਾऽਗਾਰ ਨੇਦਂ੍ ਜਗੁੱਜੀਿਨਦੇ੍ऽਰਰ  ਤ੍ਚਰਰਮ || ੧.੩੧ ||  
ਦ੍ਗਧਵਾ ਪੁਰ੍ਂ ਯੋਗਬਲ੍ਾਰ ਸ ਤ੍ਨਰ੍ਯਨ ਧ੍ਰ੍ਮਾਤ੍ਨਿ ਸਵਾਨ ਸਿਜਾਨ ਦ੍ਧ੍ਾਨਃ |  
ਅਦ੍ਾਤ੍ਰ੍ਭਾਿੇਨ ਜਗਤ੍ਸੁ ਪ ਜਯੋ ਯੋਗੀਿ ਨਾਰ੍ਾਯਣਮਾਸਸਾਦ੍ || ੧.੩੨ ||  
ਸਮਰ੍ਪਯ ਕ੍ੜੁਰਯਾਤ੍ਨ ਕ੍ੜੁਰੀ ਕ੍ੜੁਰਾਤ੍ਨ ਿਯਾਸਾਯ ਭ ਮਨੇ ਸੁਕ੍ੜੁਰਾਤ੍ਨ ਯਾਿਰ 
|  
ਕਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣਾਤ੍ਨ ਚ ਰਸਯ ਪ ਜਾਂ ਸਂਕਲ੍ਪਯਾਮਾਸ ਸ ਸ਼ੁ੍ੁੱਧ੍ਬੁੁੱਤ੍ਧ੍ਃ || ੧.੩੩ ||  
ਤ੍ਿਸ਼੍ਣੋਃਪਦ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਦ੍ ਬਕਸੁੰਤ੍ਨਰ੍ਾਸੀ ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਪਿਾਨਯਪਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਪਰਕਰ੍ਃ ਸੁਪਕ੍ਸ਼੍ਃ |  
ਸਸੋਦ੍ਰੋ੍ऽਥਾऽਤ੍ਦ੍ਰ ਰ੍ਾਜਿਂਸਃ ਸ ਰ੍ਾਜਿਸਂੀਤ੍ਮਿ ਰ੍ਾਜਕਨਯਾਮ || ੧.੩੪ ||  
ਇਂਦ੍ੀਿਰ੍ਸ਼੍ਰੀਜਤ੍ਯਸੁਂਦ੍ਰ੍ਾਭਂ ਸ੍ਮੇਰ੍ਾਨਨੇਂ ਦ੍ੁਂ ਦ੍ਤ੍ਯਰ ਂਮੁਕੁਂਦ੍ਮ |  
ਸਵਮਾਰੁਲੇ੍ਯਂ ਕਮਲ੍ਾਯਰਾਕ੍ਸ਼ਂ੍ ਸਮਭਯਨਂਦ੍ਰ ਸੁਤ੍ਚਰ੍ਾਯ ਭੀਮਃ || ੧.੩੫ ||  
ਮਿਾਗਦਂ੍ ਚਂਿਰ੍ਣਂ ਪ੍ੜੁਤ੍ਥਿਯਾਂ ਬਾਰ੍ਹਦ੍ਰਥਂ ਮਂਕ੍ਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਨਰ੍ਸਯ ਿੀਰ੍ਃ |  
ਰ੍ਾਜਾਨਮਰਯੁੁੱਜਵਲ੍ਰ੍ਾਜਸ ਯਂ ਚਕਾਰ੍ ਗੋਤ੍ਿਂਦ੍ਸੁਰ੍ੇਂਦ੍ਰਜਾਭਯਾਮ || ੧.੩੬ ||  
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ਦ੍ੁਃਸ਼੍ਾਸਨੇਨਾऽਕੁਤ੍ਲ੍ਰਾਨ ਤ੍ਪਰਯਾਯਾਃ ਸ ਕ੍੍ਮਾਨਰ੍ਾਲ਼ਾਨਤ੍ਸਰਾਂਸ਼੍ਚ ਕੇਸ਼੍ਾਨ |  
ਤ੍ਜਘਾਂਸਯਾ ਿੈਤ੍ਰ੍ਜਨਸਯ ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਸਰ੍ਪਾਤ੍ਨਿ ਸਂਤ੍ਚਕਾਯ || ੧.੩੭ ||  
ਜਾਜਵਲ੍ਯਮਾਨਸਯ ਿਨੇ ਿਨੇऽਲ੍ਂ ਤ੍ਦ੍ਧ੍ਕ੍ਸ਼੍ਰਃ ਪਾਤ੍ਰ੍ਥਿਸਾਰ੍ਥਮੁਗਰਮ |  
ਸੁੱਰਵ ਾਤ੍ਨ ਪੁਂਸਾਂ ਭਯਦ੍ਾਤ੍ਨ ਨਾਸ਼੍ ਂਵੜੁਕੋਦ੍ਰ੍ਾਗਨੇਰ੍ੁਰ੍ੁਰੇਜਸਾऽऽਪੁਃ || ੧.੩੮ ||  
ਭਗੋਾਤ੍ਧ੍ਕਾਭਗੋਿਰੋऽਰ੍ੁਣਾਕ੍ਸ਼੍ਾਨ ਇਰਸਿਰਃ ਸਂਿਲ੍ਰੋ ਧ੍ਰ੍ੇਂਦ੍ਰ ੇ |  
ਬਿ ਨ ਤ੍ਦ੍ਵ ਤ੍ਜਿਵ ਾਨ ਮਤ੍ਣਮਤ੍ਪੁਰੋ੍ਗਾਨ ਅਸੌ ਕਟ ਨ ਕ੍ਰੋਧ੍ਿਸ਼੍ਾਨ ਜਘਾਨ || ੧.੩੯ 
||  
ਅਥੈਸ਼੍ ਿੇਸ਼੍ਾਂਰਰ੍ਭਸ੍ਮਲ੍ੀਨਃ ਕ੍ਰਮੇਣ ਿਾਯੁਪਰਭਿਃ ਸੁਰੇਜਾਃ |  
ਰ੍ੁੁੱਧ੍ਾਤ੍ਿਲ੍ਾਸ਼੍ਂ ਮੁਿਰ੍ ਂਪਰਚਂਿਂ ਭਸ੍ਮੀਚਕਾਰ੍ਾਤ੍ਿਲ੍ਕੀਚਕੌਘਮ || ੧.੪੦ ||  
ਸ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਿਰ੍ਿਮਾ ਤ੍ਿਜਯੇਨ ਯੁਕਿੋ ਮੁਿਰੁ੍ਮਿਾਿਤੇ੍ਰਧ੍ਰੋ੍ऽਪਰਧ੍ੜੁਸ਼੍ਯਃ |  
ਭੀ੍ਮਤ੍ਦ੍ਵਜਾਦ੍ਯੈਰ੍ਤ੍ਰਭੀਸ਼੍ਣਾਭਂ ਤ੍ਿਪਕ੍ਸ਼੍ਕਕ੍ਸ਼੍ ਂਕ੍ਸ਼੍ਪਯਨ ਤ੍ਿਰੇ੍ਜੇ || ੧.੪੧ ||  
ਰਰ੍ਤ੍ਸਵਨਃ ਪਰੋੁੱਚਤ੍ਲ੍ਰਾਨਧ੍ੀਰ੍ਾਨ ਤ੍ਨਰ੍ਿਗਧਪਕ੍ਸ਼੍ਾਨਤ੍ਰਰੀਕਸ਼੍ਣਕੋਪਾਨ |  
ਸ ਧ੍ਾਰ੍ਿਰ੍ਾਸ਼੍੍ਰਾਨ ਬਿਿੁਤੇ੍ਰਲ੍ੀਲੋ੍ ਤ੍ਿਨਾਸ਼੍ਯ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਾਨ ਪਰ੍ਯਾ ਤ੍ਸ਼੍ਰਯਾऽਭਾਰ || 
੧.੪੨ ||  
ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਂਤ੍ਘਰਪਂਕੇਰ੍ੁਿਭ੍ੜੁਂਗਰ੍ਾਜਃ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਮੁਿਾਂਭਰੋ੍ੁਿਿਂਸਰ੍ਾਜਃ |  
ਪਰਜਾਸਰੋ੍ਜਾਿਤ੍ਲ੍ਰ੍੍ਤ੍ਮਰ੍ਾਜਃ ਸਸੋਦ੍ਰੋ੍ऽਰ੍ਾਜਰ ਿੀਰ੍ਰ੍ਾਜਃ || ੧.੪੩ ||  
ਪੌਰਰ ੇ ਪਤ੍ਿਰਰ ਾਿਵਯਜਾਤ੍ਮਪੌਰਰ ੇ ਧ੍ਰ੍ਾਂ ਤ੍ਨਧ੍ਾਯਾਸੁਰ੍ਧ੍ੀਸ਼ੁ੍ ਰਾਪਮ |  
ਕੀਤ੍ਰ੍ਿਂ ਤ੍ਰਰ ਲੋ੍ਕਯਾਂ ਹ੍ੜੁਦ੍ਯਂ ਮੁਕੁਂਦੇ੍ ਭਜੇੇ ਪਦਂ੍ ਸਵਂ ਸਿਜੈਃ ਸ ਭੀਮਃ || ੧.੪੪ ||  
ਤ੍ਿਸ਼੍ਣੋਃ ਪਦ੍ਾਂਰਂ ਭਜਰਾऽਤ੍ਨਲੇ੍ਨ ਘੋਰ੍ਪਰਘਾਰੈਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ ਨਾਤ੍ਸ਼੍ਰਾਸਿ ੇ|  
ਰ੍ਸੋਜ੍ਤ੍ਿਰਾਸ਼੍ਚਂਚਲ੍ਵੜੁੁੱਰਯੋऽਲ੍ਂ ਸ਼ੋ੍ਭਾਂ ਨ ਭਜੁੇਃ ਸੁਰ੍ਿੈਤ੍ਰ੍ਮੇਘਾਃ || ੧.੪੫ ||  
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ਏਰਤ੍ਪਰਰੀਪ ਂਤ੍ਕਲ੍ ਕਰ੍ੁਕਾਮਾਃ ਨਸ਼੍੍ੌਜਸਃ ਸਂਕਟਮੇਿਮਾਪਯ |  
ਮੁਕੁਂਦ੍ਿੈਗੁਣਯਕਥਾਂ ਸਵਯੋਗਯਾਂ ਕਾਲੇ੍ ਕਲ੍ਾਿਾਕਲ੍ਯਂਰ ਰੇऽਲ੍ਮ || ੧.੪੬ ||  
ਯੋ ਭ ਤ੍ਰ੍ਿੈਰੋ੍ ਮਤ੍ਣਮਾਨ ਮ੍ੜੁਰਃ ਪਰਾਗ ਿਾਗ੍ਮੀ ਬੁਭ ਸ਼ੁ੍ਃ ਪਤ੍ਰ੍ਰੋਤ੍ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਃ |  
ਸ ਸਂਕਰ੍ਾਿਯੋऽਂਂਤ੍ਘਰ ਰਲ਼ੇਸ਼ੁ੍ ਜਜ੍ਞੇ ਸ੍ਪ੍ੜੁਧ੍ਾ ਪਰੇ੍ऽਪਯਾਸੁਤ੍ਰ੍ਿਾਸੁਰ੍ੇਂਦ੍ਰ ਾਃ || 
੧.੪੭ ||  
ਸਾੁੰਨਾੁੱਯਮਿਯਕਿਹ੍ੜੁਦ੍ਾਿੁਭੁਗ ਿਾ ਸ਼੍ਵਾ ਿਾ ਪੁਰੋ੍ਿਾਸ਼੍ਮਸਾਰ੍ਕਾਮਃ |  
ਮਤ੍ਣਸਰਜਂ ਿਾ ਪਲਿਗੋऽਿਯਿਸਥ ੋਜਗਰਾਿ ਿੇਦ੍ਾਤ੍ਦ੍ਕਮੇਸ਼੍ ਪਾਪਃ || ੧.੪੮ ||  
ਜਨੋ ਨਮੇੇੰਨਾਪਰ੍ਥੇਤ੍ਰ ਮੁੱਰਵ ਾ ਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚਰੁਰ੍ਥਾਸ਼੍ਰਮਮੇਸ਼੍ ਭਜੇੇ |  
ਪਦ੍ਮਾਕਰ੍ਂ ਿਾ ਕਲੁ੍ਸ਼੍ੀਤ੍ਚਕੀਰ੍ਸ਼ੁ੍ਃ ਸੁਦ੍ੁਰ੍ਿਮੋ ਦ੍ੁਸ਼੍੍ਗਜੋ ਤ੍ਿਸ਼ੁ੍ੁੱਧ੍ਮ || ੧.੪੯ ||  
ਅਿੈਤ੍ਦ੍ਕ ਂਮਾਧ੍ਯਤ੍ਮਕਂ ਤ੍ਨਰ੍ਸਿਂ ਤ੍ਨਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਰਤ੍ਪਕ੍ਸ਼੍ਸੁਪਕ੍ਸ਼੍ਪਾਰੀ |  
ਰਮੇਿ ਪਕ੍ਸ਼੍ ਂਪਰਤ੍ਰਪਾਦ੍ੁਕੋऽਸੌ ਨਯਰ੍ ਰ੍ਪੁਨ੍ਮਾਰ੍ਗਤ੍ਮਿਾਨੁਰ੍ ਪਮ || ੧.੫੦ ||  
ਅਸਤ੍ਪਦੇ੍ऽਸਨ ਸਦ੍ਸਤ੍ਦ੍ਵ ਤ੍ਿਕਿਂ ਮਾਯਾਿਯਯਾ ਸਂਵੜੁਤ੍ਰਮਭਯਧ੍ੁੱਰ |  
ਬਰਹ੍ਮਾਪਯਿਂਿ ਂਬਰ ਸ਼੍ ਨਯਤ੍ਸੁੱਧ੍ਯੈ ਪਰੁੱਛੁੰਨਬੌੱਧ੍ੋऽਯਮਰਃ ਪਰਤ੍ਸੁੱਧ੍ਃ || ੧.੫੧ ||  
ਯਦ੍ ਬਰਹ੍ਮਸ ਰਰ ੋਰਕ ਰ੍ਭਾਸਕਰ੍ਂ ਚ ਪਰਕਾਸ਼੍ਯਰਂ ਂਸਕਲ੍ਂ ਸਵਗੋਤ੍ਭਃ |  
ਅਚ ਚੁਰ੍ਦ੍ ਿੇਦ੍ਸਮ ਿਿਾਿਂ ਰਰੋ ਮਿਾਰਸਕਰ੍ਮੇਨਮਾਿਃੁ || ੧.੫੨ ||  
ਸਵਸ ਰਰਜਾਰਸਯ ਤ੍ਿਰ੍ੁੁੱਧ੍ਭਾਸ਼੍ੀ ਰਦ੍ਭਾਸ਼੍ਯਕਾਰੋ੍ऽਿਤ੍ਮਤ੍ਰ ਬਿੁਨ ਯਃ |  
ਰਂ ਰਰਕਸ਼੍ਣਾਦ੍ ਯੋ ਨ ਤ੍ਦ੍ਧ੍ਕ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਮ ਸ ਿਯਾਸਰ੍ ਪੋ ਭਗਿਾਨ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤ੍ਬਧਃ || 
੧.੫੩ ||  
ਤ੍ਨਗਮਸਨ੍ਮਤ੍ਣਦ੍ੀਪਗਣੋऽਭਿਰ ਰਦ੍ੁਰ੍ੁਿਾੁੱਗਣਪਂਕਤ੍ਨਗ ਢਭਾਃ |  
ਅਤ੍ਿਦ੍ੁਸ਼੍ਾਤ੍ਮਤ੍ਰ ਸਂਕਰ੍ਰਾਕਰ੍ਃ ਸ ਤ੍ਕਲ੍ ਸਂਕਰ੍ ਇਰਯਤ੍ਭਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ਰਿੇ || ੧.੫੪ ||  
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ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਂ ਤ੍ਮਥਯਾ ਤ੍ਿਭੁਰ੍ਗੁਣਿਾਨਾਤ੍ਮਨਾਂ ਨਾਤ੍ਸਿ ਭਦੋੇ੍ |  
ਦੈ੍ਰਯਾ ਇੁੱਥਂ ਿਯਦ੍ਧ੍ਰ ਤ੍ਗਰ੍ਾਂ ਤ੍ਦ੍ਕ੍ਸ਼ੁ੍ ਭ ਯਃ ਪਰਤ੍ਸੁੱਤ੍ਧ੍ਮ ||  
ਆਨਂਦ੍ਾਦ੍ਯੈਰ੍ੁਰ੍ੁਗੁਣਗਣੈਃ ਪ ਤ੍ਰ੍ਰੋ ਿਾਸੁਦੇ੍ਿੋ |  
ਮਂਦ੍ਂਮਂਦਂ੍ ਮਨਤ੍ਸ ਚ ਸਰਾਂ ਿਂਰ ਨ ਨਂ ਤ੍ਰਰੋ੍ऽਭ ਰ || ੧.੫੫ ||  
|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਕੁਲ੍ਤ੍ਰਲ੍ਕ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ 
ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ  
ਆਨਂਦ੍ਾਂਤ੍ਕਰੇ ਪਰਥਮਃ ਸਰ੍ਗਃ || 
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