
|| ਸ਼੍ਰੀ ||  
ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ  
|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ || 
੬. ਸ਼੍ਸ਼੍ਠਃ ਸਰ੍ਗਃ  
ਐਰਰੇ੍ਯਮਥ ਤ੍ ਂਚਨ ਸੂ ਤਂ ਸੂਚਯਨ ਸਦਤ੍ਸ ਰਰਰ  ਗਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਠਃ |  
ਸ਼੍ਰੋਰੁਤ੍ਮਿੱਛਤ੍ਰ ਸਭਾ ਭਗਿਦ੍ਭਭਯਃ ਸੂ ਤਭਾਿਤ੍ਮਤ੍ਰ ਰਾਿਦੁਿਾਚ || ੬.੧ ||  
 
ਿਰ੍ਣਸੌਸ਼੍ਠਿਗਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਠਮਰੂਰ੍ਣਂ ਰੁਲ੍ਯਮਾਰਰਮਤ੍ਰਮਾਰਰਸੁਲ੍ਕ੍ਸ਼੍ਮ |  
ਿਯੂਿ ਹ੍ੁਿੱਜਲ੍ਦ ਘੋਸ਼੍ਮਮੁਸ਼੍ਯੋ ੱਿੱਚਾਰ੍ਣਂ ਤ੍ਿਦਧ੍ਦਭਯਤ੍ਧ੍ਰਾਰ੍ਥਮ || ੬.੨ ||  
 
ਲ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਾਤ੍ਨਵਰਰਯਾ ਿਚਨੇऽਸ੍ਤ੍ਮਨ ਦੇਿਰਾਗੁਰ੍ੁਮਸਾਿਤ੍ਰਸ਼ੇ੍ਰੇ |  
ਮਾਨਤ੍ਮਰਯਤ੍ਪ ਤ੍ਿਧ੍ਾਯ ਤ੍ਧ੍ਯਾ ਰੇ ਰਿੱਰ ਰੁ ਸੂ ਤਮਪਰ੍ਾਰ੍ਥਮਿਚੋਨ || ੬.੩ ||  
 
ਸਯਾਰ ਰਥੇਿੱਥਮਤ੍ਪ ਸਂਭਤ੍ਿਰਾऽਰ੍ਥਃ ਰਰਯਰ੍ਥਰਾਂ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਿਿੱਰ ਦਸ਼੍ਾਰ੍ਥਮ |  
ਭਾਰ੍ਰਂ ਨਨੁ ਸ਼੍ਰਾਰ੍ਥਮਤ੍ਪ ਸਯਾਦ ਿੈਸ਼੍ਣਿਂ ਪਦਸਹਸਰਰਯਂ ਤ੍ਹ || ੬.੪ ||  
 
ਇਰਯੁਦੀਰ੍ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਿਸਤ੍ੁਰਤ੍ਚਿੱਰੇ ਭੂਸੁਰ੍ਾ ਇਹ ਤ੍ਜਗੀਸ਼੍ਿ ਏਨਮ |  
ਊਚੁਰ੍ਰ੍ਥਸ਼੍ਰ ਂ ਹਤ੍ਰ੍ਨਾਮਨਾਂ ਿਰ੍ਣਯਰਾਤ੍ਮਤ੍ਰ ਸਹਾਸਮੁਖਾਸਤੇ || ੬.੫ ||  
 
ਿਰ੍ਣਯਾਤ੍ਮ ਰਦਹਂ ਸ ਲ੍ਂ ਿਃ ਸੌਸ਼੍ਠਿਾਦਨੁ ਿਦਂਰੁ ਭਿਂਰਃ |  
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ਰਂ ਿਦਂਰਤ੍ਮਤ੍ਰ ਰੇऽਥ ਿਦਂਰੋ ਬਾਢਤ੍ਮਰਯਤ੍ਰਦ੍ਭ੍ੁਢੋਦਯਮਮਾਪੁਃ || ੬.੬ ||  
 
ਪਰਰਯਯਪਰਕ੍ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਸਂਗਮਭਂਗੀਂ ਸ਼੍ਬਦਸ਼੍ਾਸਤਰਤ੍ਿਹਰਾਂਪਰਤ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ |  
ਸ਼ੁ੍ਿੱਧ੍ਧ੍ੀਃ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ਃ ਸ਼੍ਰਤ੍ਸਿੱਧ੍ਾਨ ਅਭਯਧ੍ਾਰ ਸਪਤ੍ਦ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਪਦਾਰ੍ਥਨ || ੬.੭ ||  
 
ਯਾਿਦਰ੍ਥਸ਼੍ਰ ਂ ਨ ਤ੍ਿਸ਼੍ਂ ਃ ਸਂਰਰੋਤ੍ ਤਕ੍ਸ਼੍ੁਦਪੂਪੁਰ੍ਦੇਸ਼੍ਃ |  
ਿਤ੍ਰ੍ਣਰਾਿਧ੍੍ੁਤ੍ਰ ਦੁਰ੍ਸ਼ਬਲ੍ ਤ੍ਚਿੱਰਾਃ ਰਾਿਦਾ ੁਲ੍ਹ੍ੁਦੋ ਹਯਭਿਂਸਤੇ || ੬.੮ ||  
 
ਸਾਂਗਿੇਦਚਰੁਰ੍ਾ ਇਤ੍ਰਹਾਸੇ ਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਸ਼੍ਰਾਃ ਸੁਬਹਿੋऽਪਯਤ੍ਰਧ੍੍ੁਸ਼੍੍ਾਃ |  
ਨੈਰਦੀਤ੍ਰ੍ਰਮਹ ੋਜਗ੍੍ੁਹਸੁਤੇ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਸਂਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯਪਯੋऽੱਂਧੁ੍ਗਣਾ ਿਾ || ੬.੯ ||  
 
ਦੇਿਰਾਸਵਸੁਲ੍ਭ ਪਰਤ੍ਰਭਾ ਰੇ ਮਾਨੁਸ਼ੇ੍ਸ਼ੁ੍ ਚਪਲੇ੍ਸ਼ੁ੍  ਥਾ  ਾ |  
ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਮਯ ਸੌਮਯ ਸ ਲ੍ਜ੍ਞ ਨਮਸਤੇ ਰੇ ਬੁਿਂਰ ਇਤ੍ਰ ਰਂ ਤ੍ ਲ੍ ਨੇਮੁਃ || ੬.੧੦ ||  
 
ਿੇਦਸ਼੍ਾਸਤਰਚਰੁਰੈ੍ਤ੍ਰ੍ਹ ਤ੍ਿਦਯਾਤ੍ਿਿੱਰਤ੍ਲ੍ਪ੍ਸੁਤ੍ਭਰ੍ਿਾਪਤਮਸ਼ੇ੍ਸ਼ੈ੍ਃ |  
ਪਰਾਪ  ੇਰ੍ਲ਼ਸੁਮਂਿਲ੍ਜਾਰੈਃ ਅਨਯਦਾਯਰਨਮਾਯਰਚੇਰਾਃ || ੬.੧੧ ||  
 
ਰਰ੍ਕਰਂਰਰ ੁਸ਼੍ਲ੍ਾਨਤ੍ਪ ਪੁਂਸਃ ਚਰ੍ਕਰ੍ੀਤ੍ਰ ਬਰ ਸੋऽਯਮਮਾਨਾਨ |  
ਮਾਨਮਾਨਮਯਰੀਹ  ਥਂ ਨੋ ਨੈਸ਼੍ ਮਂਿਲ੍ਭੁਿਾਂ ਸਤ੍ਮਰਾਨਾਮ || ੬.੧੨ ||  
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ਮਂਰਰਯਂਰ ਇਤ੍ਰ ਰੇ ਤ੍ਦਵਜਿਰ੍ਯਾਃ ਅਨਯਦੇਸ਼੍ਜਮੁਖਸਤਮਪ੍੍ੁਿੱਚਨ |  
ਸਿੱਦਦਾਦਦਸੁਸ਼੍ਂਸਨਤ੍ਨਂਦਾ ਾਤ੍ਰ੍ਸੂ ਤਗਰਮਰ੍ਥਮੁਪੇਰਯ || ੬.੧੩ ||  
 
ਰਂ ਸ੍ਫੁਟਂ ਪਰ ਥਯਨ ਸ ਪ੍੍ੁਣੀਯਾਿੱਚਬਦਮੂਲ੍ਮਿਦਰ ਪ੍੍ੁਣ ਧ੍ਰੁਮ |  
ਰਂ ਤ੍ਜਗੀਸ਼ੁ੍ਮਥ ਤ੍ਿਪਰਮਦਃ ਪਰੀਧ੍ਾਰੁਮੇਸ਼੍ ਤ੍ਨਗਦਂਰਮੁਿਾਚ || ੬.੧੪ ||  
 
ਪਰਾਤ੍ਦਭਦੇਮਤ੍ਿਦਨ ਗੁਣਯ ਰਵ ਂ ਮੂਢ ਪਾਂਸੁਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਲ੍ਖਨ ਤ੍ਲ੍ਤ੍ਪਸਂਘਮ |  
ਭਤ੍ਸਯੰਤ੍ਨਤ੍ਰ ਜਹਾਸ ਸੁਹਾਸੋ ਮਤ੍ਸਰ੍ਾ ੁਲ੍ਤ੍ਧ੍ਯੋ ਜਿਯਨ ਸਃ || ੬.੧੫ ||  
 
ਰਰ ਪਰਸਂਗਬਲ੍ਰੋऽਤ੍ਖਲ੍ਤ੍ਿਦਯਾਪਾਟਿਂ ਪ੍੍ੁਥਃ ਹ੍ੁਦਃ ਪਰਤ੍ਰਬੁਿੱਧ੍ਯ |  
ਆਨਮਨ ਸਬਹਮੁਾਨਮਮੀ ਰਂ ਯਂ ਨਮਂਤ੍ਰ ਤ੍ ਲ੍ ਨਾਤ੍ ਤ੍ਨ ਾਯਾਃ || ੬.੧੬ ||  
 
 ਨਯ ਾਦ੍ਭ੍ੁਰਸੁਰ੍ੇਂਦਰਿਪੁਃ ਸ਼੍ਰੀਦਾਨਿਾਤ੍ਚਿਰ੍ਸੂ ਤਹ੍ੁਦੁ ਤੌ |  
 ੁਰਰ ਤ੍ਚਰ ਸਦਤ੍ਸ ਰਾਿਦਪਾਲ੍ਾ  ੀਤ੍ਰ੍ਤਰਾऽਤ੍ਰਰਰ੍ੁਣੀਰਯਯਮੂਚੇ || ੬.੧੭ ||  
 
ਤ੍ਸ਼੍ਵਤ੍ਰਰਣੀ ਭਿਤ੍ਰ ਰਤ੍ਪਦਿਾਚਯੇਰਯਾਗਰਹਣੇ ਿਦਰੋऽਤ੍ਿਦੁਸ਼ੋ੍ऽਰਰ  |  
 ਤ੍ਸ਼੍ਿਦੇਸ਼੍ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਿਪਤ੍ਸ਼੍ਿਤ੍ਦਹਨੈਂ ਪ੍੍ੁਿੱਛਰੇਰਯਯਮਗਿੱਛਦਥੋ ਤਵਾ || ੬.੧੮ ||  
 
ਦੇਸ਼੍ਮੇਨਮਤ੍ਚਰ੍ਾਦੁਪਯਾਰਃ ਰਾਦ੍ਭ੍ੁਸ਼੍ਾਕ੍ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਰ੍ਹ ੋਕ੍ਸ਼੍ੁਰਬੁਿੱਤ੍ਧ੍ਃ |  
ਰਾਂਸਤਥਾऽਭਯਤ੍ਧ੍ਰ ਰਤ੍ਪਦਭਾਿਂ ਸੂਤ੍ਰ੍ਮੌਤ੍ਲ੍ਮਤ੍ਣਨਾऽਰਰ  ਯਥੋਚੇ || ੬.੧੯ ||  
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 ੇਿਲ੍ਂ ਨ ਸ ਲ੍ਾਃ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਤ੍ਿਦਯਾਃ ਮਾਨਪੂਰ੍ਵ ਸਮਸਤਤ੍ਗਰੋ੍ऽਸਯ |  
ਅਪਯਨਾਗਰਗਰਪਰਤ੍ਰਪਿੱਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰਦ ਦਧੁ੍ਃ ਪ੍੍ੁਥਲ੍ਚੇਰਸ ਏਰੇ || ੬.੨੦ ||  
 
ਯਦਯਦੇਿ ਸਪਤ੍ਦ ਪਰਕ੍ਸ਼੍ੁਰਂ ਸਯਾਰ ਰਿੱਰਦੇਸ਼੍ ਯਦਿੇਦਖਲ੍ਂ ਚ |  
ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਦਤ੍ਸ ਸਰ੍ਵ ਬੁਧ੍ਾਨਾਂ ਸਰ੍ਵ ਤ੍ਿਦਯਤ੍ਰਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ ਪਰਤ੍ਥਰੋऽਭੂਰ || ੬.੨੧ ||  
 
ਅਪਰਯਾਰਮਤ੍ਪ ਦੇਸ਼੍ਮਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਂ ਿਯਾਨਸ਼ੇ੍ ਸੁਜਨ ੈਰ੍ਿਬਂਧੁ੍ਃ |  
ਪੂਰ੍ਣਦ੍ਭ੍ੁ  ਪਰਰਰਯਾ ਤ੍ਨਜ ੀਰ੍ਤਯਾ ਪੂਰ੍ਣਚਦਂਰ  ਇਿ ਚਂਤ੍ਦਰ ਯਾऽਲ੍ਮ || ੬.੨੨ ||  
 
ਸੁਂਦਰੇ੍ਸ਼ੁ੍ ਸੁਰ੍ਮਂਤ੍ਦਰ੍ਵ੍ੁਂਦੇਤ੍ਸ਼੍ਵਂਤ੍ਦਰ੍ਾਰ੍ਮਣਿਂਦਨਕ੍ਸ਼੍ੁਰਯਮ |  
ਆਚਰੰ੍ਨਸੁਤ੍ਚਰ੍ਾਰ ਸੁਤ੍ਿਚਾਰੋ੍ ਰ੍ੂਪਯਪੀਠਪਤ੍ਰਮਾਪ ਮੁ ੁਂਦਮ || ੬.੨੩ ||  
 
ਭੂਸੁਰ੍ਪਰਿਰ੍ਬੁਿੱਤ੍ਧ੍ਸਮ੍ੁਿੱਤ੍ਧ੍ਿਯ ਤਯੁ ਤਿਪੁਸ਼੍ਂ ਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਾਂਗੀਮ |  
ਸੂਰਰਦੀਪਤਮਤ੍ਣਮਾਤ੍ਲ੍ ਯਾऽਲ੍ਂ ਭੂਤ੍ਸ਼੍ਰਾਂ ਭਿਨਭੂਸ਼੍ਣਭਰਾਮ || ੬.੨੪ ||  
 
ਪਾਦਸੁਂਦਰ੍ਪਦਕ੍ਰਮਭਾਿੈਃ ਭਾਤ੍ਸਰਾਂਪਰ ਟਿਰ੍ਣਗੁਣਾਢਯਾਮ |  
ਭਾਰ੍ਰੋਿੱਰਮਭ੍੍ੁਰਾਮਨੁਰ੍ੂਪਾਿੱਛਾਦਨਾਂ ਸਮਤ੍ਧ੍ ਸਵਰ੍ ਸ਼ੋ੍ਭਮ || ੬.੨੫ ||  
 
ਰ੍ਾਜਸੂਯਮੁਖਸਨ੍ਮਖਵ੍ੁਿੱਰਾਂ ਿਾਸੁਦੇਿਗੁਣਤ੍ਨਤ੍ਸ਼੍ਠਰਭਾਿਾਮ |  
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ਸਰ੍ਵਧ੍ਰ੍ਸ਼ਮਪਤ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਦਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਂ ਿਂਤ੍ਦਰਾਂ ਜਨਰਯਾ ਜਨਨੀਿਰ || ੬.੨੬ ||  
 
ਮੌਤ੍ਲ੍ਸਂਗਰਹਤ੍ਿ ਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਦੂਨਾਂ ਮਾਤ੍ਯਨਾ ਸਦਤ੍ਸ ਦੁਸ਼੍੍ਜਨੇਨ |  
ਨਯਾਯਮਾਰ੍ਗਮਪਹਾਯ ਮਹਾਂਰ ਂਸਵੇਸ਼੍ਵਰ੍ਰਵਮਤ੍ਪ ਸਾਧ੍ਯਰਾऽਲ੍ਮ || ੬.੨੭ ||  
 
ਸਿੱਜਨੈਃ  ਤ੍ਰਪਯੈਰ੍ਤ੍ਰਦੀਨੈਃ ਚਾਤ੍ਲ੍ਰੈਃ  ਤ੍ਲ੍ਬਲ੍ਾਿੱਛਭਮਾਰ੍ਗਾਰ |  
ਅਪਯੁਪੇਕ੍ਸ਼ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਿ ਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਦੁਃਖਾਂ ਸਾਤ੍ਰਸ਼ੋ੍ ਮਤ੍ਪ  ੈਸ਼੍ਿਨ ਦ੍ਭ੍ੁਸ਼੍੍ਾਮ || ੬.੨੮ ||  
 
ਿਾਸੁਦੇਿ ਧ੍ਰ੍ਣੀਧ੍ਰ੍ ਨਾਥੇਰਯੁਿੱਚ ੈਰ੍ਤ੍ਪ ਮੁਹਃੁ ਪਰਿਦਂਰੀਮ |  
ਪੂਰ੍ਣਸਦੁਣਮਜਂ ਗਰਦੋਸ਼੍ਂ ਤ੍ਬਭਰਰੀਂ ਹ੍ੁਤ੍ਦ ਤ੍ਿਤ੍ਿ ਤਮਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਾਰ || ੬.੨੯ ||  
 
ਿਾਰ੍ਯਰਾਂ ਬੁਧ੍ਜਨੈਰ੍ਨਨੁ ਹਾਹਾ ਨੈਸ਼੍ ਧ੍ਰ੍ਸ਼ਮ ਇਤ੍ਰ ਚਾਤ੍ਭਦਧ੍ਨਾਮ |  
ਕ੍ਸ਼੍ੁਸ਼੍ਣਲ੍ਾਤ੍ਲ਼ਰਰਮਾਮਨਿਦਯਾਂ ਅਪਯਨਨਯਸ਼੍ਰ੍ਣਾਂ ਸ਼੍ਰ੍ਣੋਰਕ ਾਮ || ੬.੩੦ ||  
 
ਿੇਤ੍ਦਜਾਤ੍ਮਿ ਪੁਰ੍ਾ ਭਰ੍ਰਾਗਰਯਃ ਸ ਸਵਯ ਂਸ਼੍ੁਤ੍ਰਰਤ੍ਰਂ ਖਲੁ੍ ਦ੍ਭ੍ੁਸ਼੍੍ਵਾ |  
ਪੁਸ਼੍ਬੁ੍ਿੱਤ੍ਧ੍ਰ੍ ਰੋ੍ਰ  ਰ੍ੁਣਾਤ੍ਬਧਃ ਦੁਸ਼੍੍ਪਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਦਮਨਤ੍ਸਥਰ੍ਸਂਧ੍ਾਮ || ੬.੩੧ ||  
 
ਅਿਯਯਂ ਸਰਰਮਪਯੁਪਭ ਤਯਾ ਤ੍ਿਿੱਰਮਗਰਯਤ੍ਮਿ ਦੂਰ੍ਤ੍ਯਯਾਸੁਃ |  
ਜਯਾਯਸੇ ਸਗੁਰ੍ਿੇ ਹਤ੍ਰ੍ਗੀਰਾਭਾਸ਼੍ਯਮੇਸ਼੍ ਤ੍ਿਰ੍ਚਿੱਯ ਰਦਾऽਦਾਰ || ੬.੩੨ ||  
 
ਹਰੇੁਿਾਤ੍ਦਤ੍ਨ ਤ੍ਿਸ਼ਂ੍ ਟਬੁਿੱਧ੍ੌ ਰੀਰ੍ਥਮਰ੍ਥਯਤ੍ਰ ਗਂਰੁਮਨੁਜ੍ਞਾਮ |  
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ਰਾਂ ਤ੍ਦਦੇਸ਼੍ ਪੁਰ੍ੁਸ਼ੋ੍ਿੱਰਮਰੀਰ੍ਥਃ ਤ੍ਚਂਰਯਨ ਸ ਪੁਰ੍ੁਸ਼ੋ੍ਿੱਰਮ ਰ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਮ || ੬.੩੩ ||  
 
ਨੀਰ੍ਜਾ ਮਲ੍ਯਮਂਿਲ੍ਵ੍ੁਿੱਰਯਾ ਸ਼੍ਲਾਤ੍ਘਰੋ ਭੁਤ੍ਿ ਸਦਾਲ਼ਯਨੁਯਾਰਃ |  
ਸਾਧੁ੍ਪਾਂਥਪਤ੍ਰ੍ਰਾਪਮਪਾਸਯਨੁਿੱਰਰ੍ਾਂ ਤ੍ਦਸ਼੍ਮਯਾਨ੍ਮਰ੍ੁਦਂਸ਼੍ਃ || ੬.੩੪ ||  
 
ਬੁਿੱਤ੍ਧ੍ਸ਼ੁ੍ਿੱਤ੍ਧ੍ ਰ੍ਗੋਤ੍ਨ ਰ੍ਾਢਯਂ ਰੀਰ੍ਥਜਾਰਮੁਭਯਂ ਚ ਧ੍ਰ੍ਣਯਾਮ |  
ਆਤ੍ਮਮਿੱਜਨਰ ਏਿ ਤ੍ਨ ਾਮਂ ਪਰ੍ਯਸ਼ੋ੍ਧ੍ਯਦਮਂਦਮਨੀਸ਼੍ਃ || ੬.੩੫ ||  
 
ਿਾਸੁਦੇਿਪਦਸਂਰਰਸਂਗੀ ਰੇਜਸਾऽਪਯਲ੍ਮਧ੍ਃ ਕ੍ਸ਼੍ੁਰਸ਼੍ਰ੍ਵਃ |  
ਅਰਯਿਰ੍ਤਰ ਤ੍ਨਰਾਂਰਮਥਾਸੌ ਗਾਂਗਮੋਘਮਘਨਾਸ਼੍ਨ ੀਤ੍ਰ੍ਤਃ || ੬.੩੬ ||  
 
ਰਰਰ  ਰਰਰ  ਸ ਜਗਿੱਰਰਯਤ੍ਚਰਰ ਂ  ਰ੍ਸ਼ਮ ਸ਼੍ਰ੍ਸ਼ਮਦਮਨੁਸ੍ਮ੍ੁਤ੍ਰਮਾਰਰ ਾਰ |  
ਸਂਚਰ੍ਨ ਤ੍ਿਦਧ੍ਦਾਪ ਨਰ੍ਾਣਾਂ ਗੋਚਰ੍ਂ ਬਦਤ੍ਰ੍ ਾਸ਼੍ਰਮਪਾਰਸ਼੍ਵਮ || ੬.੩੭ ||  
 
ਮਂਿਯਨ ਭਰ੍ਰਖਂਿਮਖਂਿਂ ਨਾਤ੍ਦਰ੍ਾਯਣਪਦੋऽਰਰ  ਪਰੋ੍ ਯਃ |  
ਰਂ ਨਮਨ ਪਰਚੁਰ੍ਧ੍ੀਰ੍ਹ ਤ੍ਰ੍ਗੀਰਾਭਾਸ਼੍ਯਮਾਰ੍ਸ਼ਪਯਦੁਪਾਯਨਮਸ੍ਮੈ || ੬.੩੮ ||  
 
ਪਰੀਰਯੇऽਸਯ ਪੁਰ੍ਰੋ ਿਰ੍ਭਾਸ਼੍ਯਂ ਿਾਚਯਨ ਸ ਜਨਰਾਮਪਸਾਰ੍ਯ |  
ਿਚ੍ਤ੍ਮ ਸ਼੍ਤ੍ ਤਰ ਉਰ੍ੁਕ੍ਰਮਗੀਰਾਭਸ਼੍ਯਾਤ੍ਮਰਯ ਥਯਰ ਪੁਰ੍ੁਸਖਂਯਃ || ੬.੩੯ ||  
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ਏਰਦਰ੍ਥਮਤ੍ਰਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਮਤ੍ਪ ਰਵ ਂ ਸ਼੍ ਤ ਏਿ ਨ ਯਦਾਿੱਥ ਸਮਸਤਮ |  
ਰੇਨ ਲੇ੍ਸ਼੍ਰ ਇਰੀਹ ਪਦਂ ਸਯਾਦ ਇਰਯਗਦਯਰ ਜਗਿੱਜਨ ੇਨ || ੬.੪੦ ||  
 
ਰੇਨ ਰਤ੍ਪਰਿਚਨੇ ਤ੍ਿਹਰੇऽਲ੍ਂ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍ੁਿੁਃ ਪਰਾਸ਼੍ਤ੍ਯਰਾ ਅਤ੍ਪ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਃ |  
ਉਚਯਰਾਤ੍ਮਤ੍ਰ ਮੁਹਃੁ ਸਪ੍੍ੁਤ੍ਥਿਯਾਸ੍ਫਾਲ੍ਨਂ ਪਦਮਹ ੋਹਤ੍ਰ੍ਣੋ ਤਮ || ੬.੪੧ ||  
 
ਸ਼੍ਬਦਭਦੇਮਿਧ੍ਰ੍ਯ ਰਮਰ੍ਿਾਸੰਤ੍ਨਸ਼ੰ੍ਣਿਪੁਸ਼੍ਃ ਪਰ੍ਮਸਯ |  
ਰਸਯ ਭਾਿਤ੍ਿਦਮਂਦਮਨੀਸ਼੍ਃ ਪਰੋਿੱਤ੍ਥਰਃ ਪਰਿਚਨਂ ਿਯਤ੍ਧ੍ਰੈਭਯਃ || ੬.੪੨ ||  
 
ਮਿੱਜਨ ਂਿਯਤ੍ਧ੍ਰ ਸ਼੍ੀਰਲ਼ਗਂਗਾਿਾਤ੍ਰ੍ ਤ੍ਨਰਯਮਰ੍ੁਣੋਦਯ ਾਲੇ੍ |  
ਯਰ ਸ੍ਪ੍੍ੁਸ਼੍ਂਤ੍ਰ ਨ ਨਰ੍ਾ ਤ੍ਹਮਭੀਰਾ ਅਂਸ਼੍ ਏਸ਼੍ ਪ੍੍ੁਸ਼੍ਰਾਮਤ੍ਧ੍ਪਸਯ || ੬.੪੩ 
||  
 
 ਾਸ਼੍ਠਮੌਨਮਦਧ੍ਾਦੁਪਿਾਸਂ ਸ਼ੁ੍ਿੱਧ੍ਮਪਯਕ੍ਸ਼੍ੁਰ ਸ਼ੁ੍ਿੱਧ੍ ਹ੍ੁਤ੍ਦਿੱਛਨ |  
ਤ੍ਨਰਯਰੁਸ਼੍੍ਹਤ੍ਰ੍ਰੋਸ਼੍ਤ੍ਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਂ ਤ੍ਚਂਰਯਨ ਪਰਭੁਮਨਂਰਮਠਾਂਰਃ || || ੬.੪੪ ||  
 
ਪਰੈਰ੍ਯਰ ਸਵਚਰ੍ਣੇ ਰ੍ਰਤ੍ਚਿੱਰਂ ਮਧ੍ਵਮਰਰ  ਤ੍ਦਨਮਂਿਲ੍ਮੇਨਮ |  
ਸਵਾਸ਼੍ਰਮੋਪਗਮਨਾਯ ਮੁ ੁਂਦੋ ਦੀਤ੍ਪਤਦ੍ਭ੍ੁਤ੍ਸ਼੍੍ਤ੍ਿਤ੍ਦਰਾਗਤ੍ਰਰ੍ਨਯੈਃ || ੬.੪੫ ||  
 
ਨ ਤਮੇਿ ਭਗਿਰਯੁਪਯਾਰੇ ਪਰੋਤ੍ਦਰੇ ਸਤ੍ਰ ਸਹਸਰਮਰ੍ੀਚੌ |  
ਮੌਨਿਾਨਤ੍ਲ੍ਖਦੁਿੱਰਮਤ੍ਚਿੱਰਃ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਪਰ੍ਃ  ਰ੍ੁਣਾਿਾਨ || ੬.੪੬ ||  
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ਨੇਦ੍ਭ੍ੁਸ਼੍ਂ ਸਥਲ਼ਮਲ੍ਂ ਸ਼੍ਮਲ੍ਘਨਂ ਨਾਸਯ ਰੀਰ੍ਥਸਤ੍ਲ੍ਲ੍ਸਯ ਸਮ ਂਿਾਃ |  
ਨਾਸ੍ਮਦੁਤ੍ ਤਸਦ੍ਭ੍ੁਸ਼੍ਂ ਤ੍ਹਰਰ੍ੂਪਂ ਨਾਤ੍ਸਤ ਤ੍ਿਸ਼ੁ੍ਸਦ੍ਭ੍ੁਸ਼੍ਂ ਨਨੁ ਦੈਿਮ || ੬.੪੭ ||  
 
ਯਾਤ੍ਰ ਰਾਿਦਧੁ੍ਨੈਿ ਜਨੋऽਯਂ ਿਯਾਸਰ੍ੂਪਮਤ੍ਜਰਂ ਪਰਤ੍ਦਦ੍ਭ੍ੁਕ੍ਸ਼ਸ਼ੁ੍ਃ |  
ਆਿਰਜੇਤ੍ਦਹ ਨ ਿਾ ਸ ਤ੍ਹ ਿੇਦ ਸਵਤ੍ਸਤ ਿੋऽਤ੍ਸਤਵਤ੍ਰ ਯਯਾਿਥ ਮਧ੍ਵਃ || ੬.੪੮ ||  
 
ਨਾਥ ਨਾਥ ਬਰ ਨੋऽਰਰ  ਤ੍ਿਨਾਥਾਨ ਮਾ ਰਯਜੋਰ੍ੁ ਰ੍ੁਣੋ ਭਗਿਂਸਤਵਮ |  
ਨੋਤ੍ਦਰਂ ਸ੍ਮ੍ੁਰਮਪੀਤ੍ਰ ਤ੍ਹ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਵਾਤ੍ਮਨੋऽਤ੍ਭਮਰਭਂਗਭਯੇਨ || ੬.੪੯ ||  
 
ਸਦੁਰੋ੍ਰ੍ਨ ਤ੍ਿਰ੍ਹ ਂਸਹਮਾਨਃ ਸਰਯਰੀਰ੍ਥਯਤ੍ਰਰ੍ਨਵਗਮਰ ਰਮ |  
ਯਤ੍ਸਤਰਿਾਰ੍ਤ੍ਮਰਰ੍ਾਸੁਰਸ਼੍ਾਖਾਸਵਰ੍ਥਮਗਰਯਮਾ੍੍ੁਣੋਰ ਪੁਰ੍ੁਸਂਖਯਾਰ || ੬.੫੦ ||  
 
ਦੁਰ੍ਗਮਾਰ੍ਗਗਰਮਪਯਨੁਧ੍ਿਨ ਨਾऽਪ ਸੋऽਯਮਰ੍ੁਣੀਭਿਰੀਨੇ |  
ਲ੍ੀਲ੍ਯਾ ਸਜਿਮਾਕ੍ਰਮਮਾਣਂ ਿਯਾਸ਼੍ਰਯਾਂਰਰ੍ਸੁਦੂਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਲ੍ਾਸੁ || ੬.੫੧ ||  
 
ਆਤ੍ਨਵ੍ੁਿੱਰਿਪੁਸ਼੍ਾ ਗੁਰ੍ੁਣਾऽऽਰ੍ਾਰ ਪਾਤ੍ਣਨਾ ਹਯਤ੍ਭਨਯੇਨ ਸੁਨੁੰ ਨਃ |  
ਰਰਸਤਧ੍ੀਰ੍ਤ੍ਰਯਯੌ ਸ ਮੁਹਰੂ੍ਤਾਰ ਰਿੱਤ੍ਦਨੋਪਗਰਮਾਰ੍ਗਮਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਮ || ੬.੫੨ ||  
 
ਆਸ਼੍ਰਮੇ ਤ੍ਨਜਜਨਾਤ੍ਨਹ ਦ੍ਭ੍ੁਸ਼੍੍ਵਾ ਰਂ ਪਰਸਾਦਮਤ੍ਹਮਾਨਮਮੁਸ਼੍ਯ |  
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ਪਰੋਚਯ ਰਤ੍ਪਲਿਨਮਪਯਤ੍ਰਤ੍ਚਰਰ ਂ ਰਸਯ ਰੈਃ ਸਹ ਸਦਾऽਸ੍ਮਰ੍ਦੇਸ਼੍ਃ || ੬.੫੩ ||  
 
ਿਾਨਰ੍ੇਂਦਰ  ਇਿ ਿਾਯੁਜਿੋऽਸੌ ਭੀਮਸੇਨ ਇਿ ਦਾਨਿਭੀਮਃ |  
ਉੱਲ੍ਲ੍ਾਸ ਤ੍ਗਤ੍ਰ੍ਪੁਗਂਿ੍੍ੁਂਗੇ ਸ ਿਰਜਨ ਵ੍ਤ੍ਜਨਨਾਸ਼੍ਨਨਾਮਾ || ੬.੫੪ ||  
 
ਬਹਸੁਿੱਰਵਗਣਂ ਸਤ੍ਿ  ਂਸਮਹਾਤ੍ਿਸ਼੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮਹਾਤ੍ਹਮਿਂਰਮਯਮ |  
ਤ੍ਿਸ਼੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਮਹਾਤ੍ਹਮਿਂਰਮਯਨ ਨਗਮੈਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰ ਫੁਿੱਲ੍ਦ੍ਭ੍ੁਗਸਤਭਯਃ || ੬.੫੫ ||  
 
ਸੁਹਤ੍ਸਰ ਮਲ੍ਾ ਰੋ੍ਪਗੂਢਂ ਸੁਜਨਸੁਖਾਰ੍ਥਮਨਂਰਭਗੋਸ਼੍ਿੱਯਮ |  
ਤ੍ਿ ਤ੍ਸਰਸੁਮਨੋਘਟਾਗਮੁਿੱਚਂ ਮਰ੍ਰ ਰ੍ਰਨਮਯਸਥਲ੍ਾਗਰਯਸ਼ੋ੍ਭਮ || ੬.੫੬ ||  
 
ਪਾਦੋਪਾਂਰਨਮਨ੍ਮਹਾਮੁਤ੍ਨਗਣਂ ਹਮੇਪਰਦੀਪਤਾਂਬਰ੍ਂ 
ਸ਼੍ਰੀਮਦਰਰਨ ਲ੍ਾਪਮਗਰਯ ਟ ੈਤ੍ਰ੍ਵਭਰ ਾਤ੍ਜਰਂ ਹਾਟ ੈਃ |  
ਦ੍ਭ੍ੁਸ਼੍੍ਵਾਰਂ ਧ੍ਰ੍ਣੀਧ੍ਰ੍ਂ ਸੁਿਨਮਾਲੋ੍ਿੱਲ੍ਾਤ੍ਸਨਂ ਸੁਂਦਰ੍ਂ 
ਸਵਾਨਂਦਾਕ੍ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਮਸ੍ਮਰ੍ਨ੍ਮੁਰ੍ਤ੍ਰ੍ਪੁਂ ਸਵਾਨਦਂਰੀਰ੍ਥਸਤਦਾ || ੬.੫੭ ||  
 
|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿ ੁਲ੍ਤ੍ਰਲ੍  ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ  
ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ  
ਆਨਂਦਾਂਤ੍ ਰੇ ਸ਼੍ਸ਼੍ਠਃ ਸਰ੍ਗਃ || 
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