
|| ਸ਼੍ਰੀ ||  
ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ  
|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ || 
੧੩. ਰਰ ਯੋਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ  
ਪ੍ੜੁਥੁਦਰ੍ਸ਼੍ਨਮੁੁੱਤ੍ਥਰਂ ਕ੍ੜੁਰਾਰ੍ਥ ਂਪ੍ੜੁਤ੍ਥਿੀਭ੍ੜੁਤ੍ਪਪਰਣਤ੍ਰਂ ਗ੍ੜੁਹੀਰਿਂਰਮ |  
ਤ੍ਨਜਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਮੁਦੇऽਥ ਸਹਯਮਾਪਤਂ ਪੁਰ੍ੁਸ਼੍ਃ ਕਤ੍ਸ਼੍ਿਦੁਪਾਯਯੌ ਕਦਾਤ੍ਚਰ || ੧੩.੧ ||  
 
ਭਗਿਾਤ੍ਨਹ ਨਃ ਸਵਤ੍ਕਂਕਰ੍ਾਣਾਂ ਅਤ੍ਚਰੇ੍ਣਾऽਿਰਜਰਾਦਨੁਗਰਹਾਯ |  
ਇਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਤ੍ਚਕੀਰ੍ਸ਼੍ਯਾऽऽਰ੍ਥਯਰ ਰਵ ਾਂ ਨ੍ੜੁਪ ਇਰਯਭਯਤ੍ਧ੍ਰੈਸ਼੍ ਰਂ ਪਰਣਮਯ 
|| ੧੩.੨ ||  
 
ਅਥ ਮਾਘਿਰੀਮਪਾਸਯ ਕਾਸ਼੍ਠਾਂ ਿਰਜਰਾ ਪਰੈਤ੍ਧ੍ਰਰੇਜਸਾ ਪਰਰੀਚੀਮ |  
ਪਤ੍ਰ੍ਸ਼ੋ੍ਧ੍ਯਰਾ ਸਵਪਾਦਸਂਗਾਰ ਪ੍ੜੁਤ੍ਥਿੀਂ ਪਰਾਜ੍ਞਤ੍ਦਿਾਕਰੇ੍ਣ ਰੇ੍ਜੇ || ੧੩.੩ ||  
 
ਅਸ਼ੁ੍ਭਾਨਪਹਾਯ ਮਾਤ੍ਯਜੁਸ਼੍ਟਾਨ ਅਧ੍ਮਾਦਰ ੀਤ੍ਨਿ ਗੋਰਰ ਤ੍ਨਮਨਗੌਘੈਃ |  
ਸੁਜਨੈਸਤਰ੍ਸਾऽਤ੍ਭਗਮਯਮਾਨਃ ਪਰ੍ਮਸਨਹੇਰਯਾ ਕ੍ਰਮਪਰਸੰਨੈਃ || ੧੩.੪ ||  
 
ਸੁਮਨਃਫਲਸ਼ੋ੍ਤ੍ਭਨੋऽਰਰ  ਪੁਂਸੋ ਨਮਯਨ ਗੋਤ੍ਭਰ੍ਨੋਕਹਾਤ੍ਨਿੋੁੱਚਾਨ |  
ਅਤ੍ਪ ਭਂਗਮੁਪਾਨਯੰਨਨਮਰਾਨ ਦ੍ੜੁਢਭਾਿਾਦਪਰ੍ਾਨਿਾਰ੍ਯਿੀਰ੍ਯਃ || ੧੩.੫ ||  
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ਗਮਨੋਤ੍ਪਸਿਤ੍ਿਸ੍ਤ੍ਮਰੈਤ੍ਰ੍ਨਸ਼ੇ੍ਿਯੋ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ੈਰ੍ਜਨਪਦੈਰ੍ਜਨੈਰ੍ਜਸਰਮ |  
ਪਤ੍ਰ੍ਸ੍ੜੁਰਵਰ੍ਕੀਤ੍ਰ੍ਤਰ੍ਾਤ੍ਰ੍ਤਮੁਕਤਯੈ ਪੁਰ੍ੁਸ਼ੈ੍ਰ੍ੂਰ੍ਭੁਿਸ਼੍ਿ ਗਮਯਮਾਨਃ || ੧੩.੬ ||  
 
ਅਮਰੈ੍ਰ੍ਮਰ੍ਾਨੁਗੈਰ੍ਮੁਨੀਂਦਰ ੈਃ ਅਪਰੇ੍ਕ੍ਸ਼੍ਾਤ੍ਿਸ਼੍ਯੈਸ਼੍ਿ ਸੇਿਯਮਾਨਃ |  
ਹਤ੍ਰ੍ਪਾਦਸਰੋ੍ਜਸਂਗਸਾਰੋ੍ ਭੁਿਨੇ ਪਾਿਨਪਾਿਨੋ ਤ੍ਨਕਾਮਮ || ੧੩.੭ ||  
 
ਅਯਮਪਰਤ੍ਰਿਾਰ੍ਣਃ ਪਰਯਾਣੇ ਪਰ੍ਮਾਨਂਦਸੁਰੀਰ੍ਥਸੂਤ੍ਰ੍ਰ੍ਾਜਃ |  
ਤ੍ਿਬਭਾਿਤ੍ਰਿੇਲਮੁੱਚਰ੍ੂਪਃ ਸੁਰ੍ਤ੍ਸਂਧ੍ੋਤ੍ਰ੍ਿ ਸਂਰਰਪਰਿਾਹ ਃਃ || ੧੩.੮ ||  
 
ਸਮਯੇਨ ਗਰੋऽਮਹੀਯਸਾऽਸੌ ਤ੍ਿਸ਼੍ਯਂ ਸਤਭਂਪਦੋਪਸਰ੍ਜਨਾਖ੍ਯਮ |  
ਮਦਨਾਤ੍ਧ੍ਪਰੇਃ ਸੁਧ੍ਾਮ ਧ੍ਾਮ ਪਰਤ੍ਿਿੇਸ਼੍ਾਤ੍ਖ੍ਲਲੋਕਿਂਦਨੀਯਮ || ੧੩.੯ ||  
 
ਕ੍ਸ਼੍ਣਦਾਤ੍ਮਹ ਰਾਿਦੂਤ੍ਸ਼੍ਿਾਂਸਂ ਤ੍ਿਤ੍ਹਰਾਹਰ੍ਮੁਖ੍ਯੋਗਯਯੋਗਮੇਨਮ |  
ਗਮਨੋਦਯਮਲਕ੍ਸ਼੍ਣੈਰ੍ਜਾਨਨ ਗਮਨਾਯੋਦਯਰਮਾਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਸਂਘਾਃ || 
੧੩.੧੦ ||  
 
ਪੁਰ੍ਰੋ ਤ੍ਿਸ੍ੜੁਰਾਃ ਸਮਾਤ੍ਧ੍ਸ਼ੁ੍ੁੱਧ੍ਯੈ ਯਰਯਸਤਰਰ  ਪਟੀਃ ਕਸ਼੍ਾਯਿੇਸ਼੍ਾਃ |  
ਸਹਸੋਦਹਰ੍ਨ ਸਵਯੋਗਯਮੁਦਰ ਾਯੁਰਦਂਿਾਤ੍ਦਕਧ੍ਾਰ੍ਣੋਦਯਮੇਨ || ੧੩.੧੧ ||  
 
ਅਿਧ੍ਾਰ੍ਯ ਤ੍ਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਕਾਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਂਖ੍ਪਰਕਟਾਂਕਾਨ ਸੁਤ੍ਧ੍ਯਾ ਗਰਾਰ੍੍ਰਭਾਿਾਨ |  
ਲਤ੍ਸਰਾ ਰੁਲ਼ਸੀਸਰਗਸਯ ਕਂਠੇ ਹਤ੍ਰ੍ਤ੍ਨਰ੍ਮਾਲਯਰਯੋਤ੍ਚਰਾ ਨਯਧ੍ਾਤ੍ਯ || 
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੧੩.੧੨ ||  
 
ਯਰਧ੍ੀਰ੍ੁਰ੍ੁਚਤ੍ਕ੍ਰਮੂਤ੍ਰ੍ਤਪੂਰ੍ ਂ ਯਰਤ੍ਨਸ਼੍ਵਾਸਿਚਾ ਤ੍ਿਸ਼ੋ੍ਧ੍ਯ ਪਾਣੀ |  
ਗੁਣਕੁਂਿਲਮਂਤ੍ਿਰਂ ਤ੍ਿਮਾਨਂ ਗੁਣਬਂਧ੍ਂ ਕਿਚਾਵ੍ੜੁਰਂ ਬਭਾਰ੍ || ੧੩.੧੩ ||  
 
ਸਕਮਂਿਲੁਮਂਿਲਾਿਲਂਬਂ ਸਵਯਮੇਿਾਲਘੁਪੁਸਤਕਾਤ੍ਦਭਾਰ੍ਮ |  
ਯੁਿਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਗਣੋ ਦਧ੍ੇ ਨਯਰਨਾਰ ਤ੍ਹ ਦਾਕ੍ਸ਼੍ਯਸਯ ਗੁਣੋऽਪਰੋ੍ऽਤ੍ਸਤ || ੧੩.੧੪ ||  
 
ਅਤ੍ਰਸਂਭਰਮਰਃ ਪਤ੍ਰ੍ਭਰਮਂਰਂ ਭਰ੍ਦਾਮਾਨਿਲੋਤ੍ਕਨਂ ਤ੍ਚਰ੍ਾਯ |  
ਅਨੁਯੋਗਪਰ੍ਂ ਮੁਹਃੁ ਪਰਮੁੱਰਂ ਜਹਸੁਰ੍ੂਰਨਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਮਰਰ  ਕੇਤ੍ਚਰ || ੧੩.੧੫ ||  
 
ਅਥ ਰਰ੍ਸ਼੍ਣਘੁੱਤ੍ਟਰੋਰ੍ੁਘਂਟਾਘਨਨਾਦਿਯਪਦੇਸ਼੍ਰਃ ਪਰੇ੍ਣ |  
ਅਤ੍ਮਰਪਰਮਤ੍ਰਃ ਪਰਚੋਤ੍ਦਰੋऽਸੌ ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਨਰ੍ਯਤ੍ਪਸੁ ਤ੍ਨਜੇਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਨਰ੍ਜਗਾਮ || ੧੩.੧੬ 
||  
 
ਧ੍ੜੁਰਮਾਰਪਿਾਰ੍ਣਂ ਿਰੇ੍ਣਯਂ ਿਰ ਤ੍ਰਰ੍ਾਜਂ ਰਮੁਪਰ੍ਯੁਪਰ੍ਯੁਦਾਰ੍ਮ |  
ਉਦਯਨ੍ਤ੍ਮਤ੍ਹਰੋ੍ਪਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਠਪੂਰ੍ ਤ੍ਦਵਜਰ੍ਾਜਤ੍ਸ਼੍ਰਯਮਾਯਯਾਿਭੂਰਾਮ || ੧੩.੧੭ ||  
 
ਭੁਿਨਰਰਯਧ੍ਾਤ੍ਰ੍ਣਂ ਮੁਕੁਂਦਂ ਦਧ੍ਦਂਰਃ ਸ ਦਧ੍ ੇਗੁਰ੍ੁਃ ਸਵਯਂ ਚ |  
ਅਤ੍ਪ ਕੇਨਤ੍ਚਤ੍ਦਰਯਦੋ ਨ ਤ੍ਚਰਰ ਂ ਨਨੁ ਸ ਪਰਾਣਪਤ੍ਰਰ੍ਬਭਾਰ੍ ਰਂ ਚ || ੧੩.੧੮ ||  
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ਯਰਯੋ ਗ੍ੜੁਤ੍ਹਣੋऽਥ ਿਤ੍ਰ੍ ਮੁਖ੍ਯਾਃ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਗਾਸਤਯਕਤਤ੍ਨਤ੍ਸ਼੍ੁੱਧ੍ਕਾਮਯਭਾਿਾਃ |  
ਇਹ ਮੂਤ੍ਰ੍ਤਧ੍ਰ੍ਾ ਇਿ ਸਵਧ੍ਰ੍ਮਾਃ ਸ਼੍ਰਸਂਖ੍ਯਾਃ ਸ਼੍ਰਸਂਖ੍ਯਮਨਵਗੁੱਚਨ || 
੧੩.੧੯ ||  
 
ਪਤ੍ਰ੍ਿਾਰ੍ਜਨਾ ਨ ਮਾਰ੍ਗਦੁਃਖ੍ਂ ਪਰਯਯੁਃ ਪੂਰ੍ਸ਼ੁ੍ਰ੍ਰਨਮੀਕ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾਃ |  
ਇਤ੍ਰ ਨਾਦ੍ਭੁਰਮਸਯ ਤ੍ਹ ਪਰਯਾਂਤ੍ਰ ਸ੍੍ੜੁਤ੍ਰਮਾਰਰ ਾਦ ਭਤ੍ਿਨੋ ਭਿਾਪਿਰ੍ਗਮ || 
੧੩.੨੦ ||  
 
ਮਦਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਿੁੱਲਭਪਰਦੇਸ਼ੇ੍ ਪਰਭੁਮਾਯਾਂਰਮਥਾਭਯਪਦਯਰ ਦਰ ਾਕ |  
ਜਯਤ੍ਸਂਹ ਇਮਂ ਨ੍ੜੁਤ੍ਸਂਹਿਰ੍ਯਃ ਸ਼ੁ੍ਭਧ੍ੀਃ ਸਤਂਭਤ੍ਿਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਟਤ੍ਸਂਹਨਾਮਾ || ੧੩.੨੧ ||  
 
ਅਿਰੀਰ੍ਯ ਪੁਰੈ੍ਿ ਿਾਹਨਾਰ ਸਵਾਦ ਅਤ੍ਪ ਮਾਰ੍ਗਾਦਪਸਾਰ੍ਯ ਸੈਤ੍ਨਕਾਨ ਸਃ |  
ਸਹ ਕੈਸ਼੍ਿਨ ਭੂਸੁਰੈ੍ਰ੍ਿਾਪਤਃ ਤ੍ਰਰਜਗਤ੍ਪਪੂਜਯਪਦਾਂਤ੍ਰਕੇ ਨਨਾਮ || ੧੩.੨੨ ||  
 
ਪ੍ੜੁਤ੍ਥਿੀਪਤ੍ਰਨਾऽਨੁਗਮਯਮਾਨੋ ਤ੍ਿਨਯਾਦ ਭਤ੍ਕਤਰ੍ਸਾਰ੍੍ਰਮਾਨਸੇਨ |  
ਅਤ੍ਚਰੇ੍ਣ ਸ ਤ੍ਿਸ਼ੁ੍ਮਂਗਲਸਯ ਪਰਯਯਾਿਾਯਰਨੋੁੱਰਮਸਯ ਪਾਰਸ਼੍ਵਮ || ੧੩.੨੩ ||  
 
ਨਰ੍ਦੇਿਤ੍ਦਦ੍ੜੁਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਸਮੇਰਾ ਉਭਯਗਰਾਮਜਨਾ ਜਨਾਃ ਪਰੇ੍ ਚ |  
ਉਪਯਾਂਰਮਨਂਰਮਾਨਸਂ ਰਂ ਮੁਹਰੈੁ੍ਕ੍ਸ਼ਂ੍ਰ ਕੁਰੂਹਲਾਤ੍ਬਿਮਗਨਾਃ || ੧੩.੨੪ ||  
 
ਪੁਰ੍ਰੋ ਮਧੁ੍ਰ੍ਸਵਨੈਰ੍ਵਦਦ੍ਤ੍ਭਃ ਸਵਕ੍ੜੁਰਾਃ ਕਰ੍ ਸੁਖ੍ਾ ਮੁਕੁਂਦਗਾਥਾਃ |  
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ਧ੍ੜੁਰਪਂਕਜਬੀਜਚਕ੍ਰਤ੍ਚਹਨੈਃ ਕ੍ੜੁਰ ਨ੍ੜੁੁੱਰੈਸ਼੍ਿਰੁਰੈ੍ਤ੍ਰ੍ਨਸ਼ੇ੍ਿਯਮਾਣਮ || ੧੩.੨੫ 
||  
 
ਕਤ੍ਲਰਾਂਜਤ੍ਲਨਾ ਸ੍ਫੁਟਾਨੁਯਾਰਂ ਜਨਸਬਂਾਧ੍ਸਹਨੇ ਭੂਤ੍ਮਭਰ੍ਤਰਾ |  
ਕਰ੍ੁਣਾਤ੍ਿਸ਼੍ਯਂ ਤ੍ਚਕੀਰ੍ਸ਼ੁ੍ਣਾ ਸਵਂ ਿਰਜਰਾ ਤ੍ਕਂਕਰ੍ਰਾਮਕੈਰਿੇਨ || ੧੩.੨੬ ||  
 
ਇਦਤ੍ਮੁੱਥਤ੍ਮਰੀਕ੍ਸ਼੍ਣੈਰ੍ਨਰ੍ਾਣਾਂ ਅਪਤ੍ਰ੍ੁੱਚੇਦਯਮਤ੍ਹਸ਼੍ਠਧ੍ਾਮਰ੍ੂਪਮ |  
ਅਤ੍ਧ੍ਕਂ ਧ੍ਰ੍ਣੀਮਲਂ ਤ੍ਚਕੀਰ੍ਸ਼ੁ੍ਂ ਸ੍ਫੁਟਮੁਦਯਂਰਤ੍ਮਿ ਦਯੁਨਾਥਮਨਯਮ || 
੧੩.੨੭ ||  
 
ਅਸ਼੍ਨੈਃ ਸ਼੍ਨਕੈਤ੍ਰ੍ਿਾऽਿਰਜਂਰਂ ਯੁਿਤ੍ਸਂਹਪਰਿਰ੍ਪਰਗਲ੍ਭਯਾਨਮ |  
ਅਤ੍ਰਪਾਟਲਪਾਦਪੁੱਲਿਾਭਯਾਂ ਅਿਨੀਂ ਪਾਿਨਰਾਮਲਂ ਨਯਂਰਮ || ੧੩.੨੮ ||  
 
ਨਖ੍ਤ੍ਨਤ੍ਰ੍ਜਰਪਦ੍ਮਰ੍ਾਗਰ੍ਾਗਂ ਿਰ੍ਕੂਰ੍ਮਪਰਪਦਂ ਤ੍ਨਗੂਢਗੁਲ੍ਫਮ |  
ਸੁਰ੍ਿਰ੍ਯਕਰ੍ਾਗਰਸੇਿਯਜਂਘਂ ਤ੍ਦਵਰ੍ਦੋਦਾਰ੍ਕਰੋ੍ਪਮੋਰ੍ੁਯੁਗ੍ਮਮ || ੧੩.੨੯ ||  
 
ਸ਼ੁ੍ਭਸ਼ੁ੍ੁੱਧ੍ਤ੍ਨਰਂਬਤ੍ਬਬਂਰ੍ਾਜੰਨਿਕੌਸ਼ੇ੍ਯਤ੍ਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਬਾਹਯਿਸਤਰਮ |  
ਰਨੁਕੁਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਗਲ਼ਾਤ੍ਲ਼ਕੇਸ਼ੁ੍ ਰੇ੍ਖ੍ਾਤ੍ਰਰਰਯੇਨ ਪਰਕਟੇਨ ਸ਼ੋ੍ਭਮਾਨਮ || ੧੩.੩੦ ||  
 
੍ੜੁਦੁਸੂਕ੍੍ਮਘਨਾਰ੍ੁਣਾਤ੍ਿਕਾੁੱਛਪਰਕਟਪਰਾਿਰ੍ਣੇਨ ਭਾਸਮਾਨਮ |  
ਅਤ੍ਰਨੂਰਨਤ੍ਰਗ੍ਮਭਾਨੁਭਾਸਾਂ ਤ੍ਨਕਰੇ੍ਣੇਿ ਸੁਿਰ੍ ਸਾਨੁਮਂਰਮ || ੧੩.੩੧ ||  
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ਪ੍ੜੁਥੁਿਕ੍ਸ਼੍ਸਮੁੰਨਰਾਂਸਤ੍ਭੁੱਤ੍ਰਂ ਗੁਰ੍ੁਵ੍ੜੁੁੱਰਾਯਰਹ੍ੜੁਦਯਬਾਹਦਂੁਿਮ |  
ਪਰ੍ਮਾਰ੍ੁਣਪਾਤ੍ਣਪੁੱਲਿਾਂਰਃ ਸ੍ਫੁਤ੍ਰ੍ਰੋਰ੍ਿਵਧ੍ਵਜਲਾਂਛਨਾਤ੍ਦਮਂਰਮ || ੧੩.੩੨ ||  
 
ਪਤ੍ਰ੍ਪੂਰ੍ ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਂਕਤ੍ਬਂਬਸ਼੍ਂਕਾਤ੍ਿਸ਼੍ਯਂ ਪਰਾਕ ਸਹਸਾऽਿਲੋਕਨੇਨ |  
ਅਕਲ਼ਂਕਰਯਾ ਪਰਂ੍ ਤ੍ਿਤ੍ਿਕਤਂ ਿਦਨਂ ਤ੍ਬਭਰਰਮੁੱਛਤ੍ਿਭਰਮਾਤ੍ਬਿਮ || ੧੩.੩੩ ||  
 
ਅਤ੍ਰਸੁਂਦਰ੍ਮਂਦਹਾਸਰ੍ਾਜੰਨਿਕੁਂਦਾਭਰ੍ਦਂ ਸ਼ੁ੍ਭਾਰ੍ੁਣੋਸ਼੍ਠਮ |  
ਕਮਲ਼ਾਯਰਲੋਚਨਾਿਲੋਕੈਃ ਅਤ੍ਪ ਲੋਕਾਨ ਸਕਲਾਨ ਪਰਹਰ੍ਸ਼੍ਯਂਰਮ || ੧੩.੩੪ 
||  
 
ਅਤ੍ਰਭਾਸੁਰ੍ਕਰ੍ ਭਾਤ੍ਸਰਸ਼੍ਰੀਰੁਲ਼ਸੀਗੁੁੱਛਮਰੁੁੱਛਕਾਂਤ੍ਰਗਂਿਮ |  
ਭੁਿਨਰਰਯਭੂਰਯਭੂਤ੍ਰਦਾਨੇ ਚਰੁਰ੍ਭੂਿਰ੍ਤ੍ਿਭਰਮਂ ਸੁਮੌਤ੍ਲਮ || ੧੩.੩੫ ||  
 
ਸਕਲਾਿਯਿਾਨ ਸ੍ਫੁਟਂ ਤ੍ਮਮਾਨਾਃ ਪਰਤ੍ਰਮਾਲਕ੍ਸ਼੍ਣਲਕ੍ਸ਼੍ਣਾਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਮ |  
ਚਰੁਰ੍ਾ ਤ੍ਿਦਧੁ੍ਰ੍ਯਦੀਯਗਾਰਰ ਂ ਸ ਸੁਲਕ੍੍ਮੇਰਯਧੁ੍ਨਾ ਤ੍ਨਗਦਯਰੇ ਨੋ || 
੧੩.੩੬ ||  
 
ਅਤ੍ਰਲੋਲਦ੍ੜੁਸ਼੍ਾਂ ਸਮੀਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰੁਂ ਸਵਂ ਜਨਸਂਬਾਧ੍ਭਯੇਨ ਦੂਰ੍ਭਾਜਾਮ |  
ਸਮਦਰ੍ਸ਼੍ਯਦੂਰ੍ਿਵਮੋਰ੍ਸੋऽਸੌ ਦਯਯੈਿੋਰ੍ੁਜਨੌਘਮਧ੍ਯਗੋऽਤ੍ਪ || ੧੩.੩੭ ||  
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ਸਤ੍ਿਕਾਸਦ੍ੜੁਸ਼੍ਾਂ ਕ੍ੜੁਰਾਂਜਲੀਨਾਂ ਜਨਰਾਨਾਂ ਪਰ੍ਮਾਦਰ੍ਾੰਨਰਾਨਾਮ |  
ਿਲਯੇਨ ਵ੍ੜੁਰਃ ਤ੍ਪਰਯਂ ਮੁਰ੍ਾਰੇ੍ਃ ਪਰਤ੍ਿਿੇਸ਼੍ਾऽਯਰਨ ਂਪਰਬਰ੍ਹ ਬੋਧ੍ਃ || ੧੩.੩੮ ||  
 
ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਪਰਭੁਮਧ੍ਯਸੰਤ੍ਨਸ਼ੰ੍ਣੋ ਨਰ੍ਦੇਿੇਨ ਸਮਂ ਸ ਗੂਢਦੇਿਃ |  
ਤ੍ਿਬਭਾਿੁਿੁਰ੍ਾਤ੍ਿਿੋਿੁਮਧ੍ਯੇ ਸਹ ਮਹਯਾਸਤਨਯੇਨ ਪੂਰ੍ ਤ੍ਬਬਂਃ || ੧੩.੩੯ ||  
 
ਅਿਦਰ ਸ ਕਥਾਂ ਰ੍ਥਾਂਗਪਾਣੇਃ ਭਗਿਾਨ ਭਾਗਿਰੇ ਭਿਾਪ ਹਂਰਰ ੀਮ |  
ਅਨੁਕੂਲਗੁਣਸਵਰ੍ਾਤ੍ਦਭਾਜਾ ਤ੍ਨਜਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਪਰਿਰੇ੍ਣ ਿਾਚਯਮਾਨੇ || ੧੩.੪੦ ||  
 
ਕਥਨ ਂਰਦੁਦਾਰ੍ਧ੍ੈਰ੍ਯਸਾਰ੍ਂ ਮਧੁ੍ਰ੍ ਂਪੁਸ਼੍੍ਲਭਾਿਿਰ ਪਰਸੰਨਮ|  
ਤ੍ਿਦੁਸ਼ੋ੍ऽਤ੍ਿਦੁਸ਼ੋ੍ऽਤ੍ਪ ੍ੜੁਣਵ ਰੋऽਲ ਂਿਯਤ੍ਧ੍ਰਾऽਨਂਦਰ੍ਸਾਂਬੁਧ੍ੌ ਤ੍ਨਮਗਨਾਨ || 
੧੩.੪੧ ||  
 
ਗਮਨਾਸਨਸਂਕਥਾਤ੍ਦਲੀਲਾਃ ਸ੍੍ੜੁਤ੍ਰਮਾਰਰ ੇਣ ਭਿਾਪਿਰ੍ਗਦਾਰਰ ੀਃ |  
ਕਥਮਪਯਮਰ੍ਾਃ ਪਰਪਂਚਯੇਯੁਃ ਨਨੁ ਮਧ੍ਵਸਯ ਨ ਮਾਦ੍ੜੁਸ਼ੋ੍ऽਲ੍ਪਬੋਧ੍ਾਃ || 
੧੩.੪੨ ||  
 
ਸੁਰਪਃਕਤ੍ਿਰਾਤ੍ਦਸਦੁਣਾਨਾਂ ਤ੍ਲਕੁਚਾਨਾਂ ਕੁਲਜੋऽਃਂਤ੍ਗਰੋ੍ਨਵਯਾਨਾਮ |  
ਅਭਿਦ ਗੁਹਨਾਮਕੋ ਤ੍ਿਪਤ੍ਸ਼੍ਿਰ ਕਤ੍ਿਿਰ੍ਯੋऽਤ੍ਖ੍ਲਿਾਤ੍ਦਿਂਦਨੀਯਃ || ੧੩.੪੩ 
||  
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ਦਤ੍ਯਰਾऽਸਯ ਸਰੀ ਗੁਣਾਨੁਰ੍ੂਪਾ ਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਿੀਰ੍ਯੇਣ ਮੁਹਰੁ੍੍ੜੁਰਪਰਜਾऽਤ੍ਪ |  
ਅਭਜਦ੍ਭੁਿਨਪਰਭੂ ਹਰ੍ੀਸ਼੍ੌ ਸੁਰਕਾਮਾ ਿਸੁਦੇਿਸੂਨੁਭਕਤਾ || ੧੩.੪੪ ||  
 
ਪਰ੍ਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੋਃ ਪਰਸਾਦਯੋਗਾਰ ਸੁਰਰ੍ਰਨਂ ਰਦਸੂਰ ਸੂਤ੍ਰ੍ਪਰਨੀ |  
ਪਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਤ੍ਪਪਦਪੁੱਟਨੇਸ਼ੁ੍ ਨਾਰ੍ਘੋ ਤ੍ਿਤ੍ਿਦੇ ਯਸਯ ਸਮਃ ਪਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਕਾਗਰਯੈਃ || 
੧੩.੪੫ ||  
 
ਿਦਨੇਂ ਦੁਮਿੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਨਂਦਨਸਯ ਸਵਕੁਲੋੁੱਰਾਰ੍ਣਦਕ੍ਸ਼੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਣਸਯ |  
ਕ੍ੜੁਰਕ੍ੜੁਰਯਰਯਾ ਤ੍ਕ੍ਰਯਾਃ ਪਰਕੁਰ੍ਵਨ ਕਤ੍ਿਰ੍ਾਖ੍ਯਾਦੁਤ੍ਚਰਾਂ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਾਖ੍ਯਾਮ || 
੧੩.੪੬ ||  
 
ਕਲ਼ਭਾਸ਼੍ਣ ਏਿ ਸੂਤ੍ਰ੍ਪੋਰਃ ਕਤ੍ਿਰ੍ਾਸੀਦਨਿਦਯਪਦਯਿਾਦੀ |  
ਅਿਭਾਤ੍ਰ ਨਨੁ ਪਰਭਾਪਰਭਾਿੀ ਭਗਿਾਨ ਬਾਲਰਰੋ੍ऽਤ੍ਪ ਤ੍ਰਗ੍ਮਭਾਨੁਃ || ੧੩.੪੭ 
||  
 
ਸਕਲਾਂਗਯੁਰਾਿਭਾਰਸ਼੍ਾਖ੍ਃ ਸਮਯੇ ਪਰਾਪਤ ਉਦਾਰ੍ਪਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਸੇਿਯਃ |  
ਸ ਸਸਰ੍ਜ ਸਦਧ੍ਵਗੋਪਕ੍ੜੁਰਯੈ ਤ੍ਲਕੁਚਃ ਕਾਿਯਫਲਂ ਰ੍ਸਾਤ੍ਭਰ੍ਾਮਮ || ੧੩.੪੮ 
||  
 
ਪਰਤ੍ਰਪਾਤ੍ਦਰਮਾਤ੍ਪਮਨਾ ਯਥਾਰ੍ਥਂ ਪ੍ੜੁਥੁਮਾਯਾਸਮਯਸਯ ਦੁਰ੍ਘਟਰਵਮ |  
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ਸਵਗੁਰ੍ੌ ਪਤ੍ਰ੍ਹਰ੍ੁਮਕ੍ਸ਼੍ਮੇऽਤ੍ਪ ਸ਼੍ੁਰਿਾਂਸਤ ਂਸ ਿਯਸਯਬੋਤ੍ਧ੍ਰੋऽਲਮ || ੧੩.੪੯ ||  
 
ਭਗਿਰਯੁਤ੍ਦਰੇ ਸਗੋਤ੍ਿਲਾਸੇ ਿਟਭੁਾਿਂ ਰਯਜਤ੍ਰ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਾਖ੍ਯੇ |  
ਅਤ੍ਪ ਭਾਨੁਪੁਰ੍ੁੱਸਰ੍ਾਃ ਸਮਸਤਾਃ ਪਰਯਯੁਃ ਕੀਟਮਤ੍ਣਪਰਭਰਵਮਾਸ਼ੁ੍ || ੧੩.੫੦ ||  
 
ਅਤ੍ਰਦਕ੍ਸ਼੍ਮਤ੍ਰ ਂਸਪਾਦਲਕ੍ਸ਼ੇ੍ ਸਮਯੇ ਮਾਤ੍ਯਜਨਸਯ ਯੁਤ੍ਕਤਸ਼ੂ੍ਰ੍ਮ |  
ਮਤ੍ਹਰ ਂਤ੍ਹ ਮਹੀਰਲ਼ੇ ਮਤ੍ਹਮਨਾ ਜਨਕੋ ਨਂਦਨਮਬਰਿੀਦੁਪਾਂਸ਼ੁ੍ || ੧੩.੫੧ ||  
 
੍ੜੁਣੁ ਿਾਚਤ੍ਮਮਾਂ ਤ੍ਿਚਾਤ੍ਰ੍ਰਾਰ੍ਥਾਂ ਨ ਕਲੌ ਤ੍ਨਰ੍ਣੁਭਾਿਨਾ ਸੁਖ੍ਾਯ |  
ਇਤ੍ਰ ਗੌਣਤ੍ਿਮੁਕਤਯੇ ਗੁਣਾਢਯਂ ਭਜ ਦੇਿਂ ਿਸੁਦੇਿਸੂਨੁਮੇਿ || ੧੩.੫੨ ||  
 
ਇਤ੍ਰ ਰਾਰਿਚੋ ਤ੍ਨਸ਼੍ਮਯ ਤ੍ਕਂਤ੍ਚਰ ਰਰ੍ਲ਼ਾਤ੍ਪਮਾऽਤ੍ਪ ਤ੍ਿਚਾਰ੍ਯ ਸ਼੍ਾਸਤਰਸਾਰ੍ਮ|  
ਪਰ੍ਮੇਿ ਸ ਪਾਰ੍ਮਾਰ੍ੁਰ੍ੁਕ੍ਸ਼ੁ੍ਃ ਤ੍ਿਗੁਣੋऽਪਾਤ੍ਸਤਮੁਪਾ੍ੜੁਣੋਰ ਪਰੇ੍ਭਯਃ || 
੧੩.੫੩ ||  
 
ਤ੍ਨਜਧ੍ਰ੍ਮਰ੍ਰੋ ਗ੍ੜੁਤ੍ਹਪਰਬਰ੍ਹ ਃ ਕਤ੍ਲਕਾਲਾਕੁਤ੍ਲਰਾਂਰਰੋ੍ऽਤ੍ਪ ਹਂਰ |  
ਤ੍ਨਰਰ੍ਾਂ ਤ੍ਨਤ੍ਸ਼੍ਰਾਤ੍ਪਮਨਾ ਤ੍ਨਸਰ੍ਗਾਰ ਸ੍ਫੁਟਮਾਲੋਚਯਤ੍ਦਰਯਸੌ ਕਦਾਤ੍ਚਰ || 
੧੩.੫੪ ||  
 
ਰ੍ਤ੍ਚਰ ਂਨਨੁ ਸੂਰਰਮਰਰ  ਮਾਨਂ ਤ੍ਿਦੁਸ਼੍ਾ ਸਰਯਿਰੀਸੁਰੇਨ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਾਰ |  
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ਅਪਰ੍ਸ੍ਪਰ੍ਸਂਗਰਾਤ੍ਨ ਭਾਸ਼੍ਯਾਣਯਤ੍ਪ ਸਰ੍ਵ ਾਤ੍ਣ ਨ ਮਾਨਰਾਂ ਿਰ ਜੇਯੁਃ || ੧੩.੫੫ 
||  
 
ਯਤ੍ਦ ਰੇਸ਼ੁ੍ ਤ੍ਨਰ੍ਾਗਰਹਾਂਰਰ੍ਾਃ ਸ੍ਮਃ ਸੁਘਟ ਂਨੋਪਲਭਾਮਹ ੇਤ੍ਹ ਤ੍ਕਤਂ੍ਚਰ |  
ਨ ਰਥਾऽਤ੍ਪ ਪਰ੍ਂਪਰੋ੍ਪਯਾਰਂ ਨ ਪਠਾਮਃ ਪਰਣਯੇਨ ਸ਼੍ਾਂਕਰ੍ੀਯਮ || ੧੩.੫੬ ||  
 
ਘਟਨੋਪਤ੍ਨਸ਼੍ਤ੍ਪਸੁ ਨਾਲ੍ਪਬੁੁੱਧ੍ੇਃ ਸੁਘਟੇਰਯਭਯੁਪਗਮਯ ਤ੍ਚਰਂਯਾਮਃ |  
ਨ ਤ੍ਿਮੁਤ੍ਕਤਮੁਪੈਤ੍ਰ ਕੋऽਤ੍ਪ ਮੁਕਤਵਾ ਸਮਯੋਕਤਾਤ੍ਮਹ ਯਾਤ੍ਮਮਾਮੁਪਾਤ੍ਸਤਮ || ੧੩.੫੭ ||  
 
ਤ੍ਿਰਰਃ ਸੁਖ੍ਸੁੱਤ੍ਚਦਦਵਯਾਤ੍ਪਮਾ ਸਮੁਪਾਸਯੋ ਤ੍ਿਤ੍ਹਰੋ ਤ੍ਹ ਰੁੱਰਵ ਤ੍ਿਦ੍ਤ੍ਭਃ |  
ਸ ਚ ਨਾਿਯਿੀ ਤ੍ਨਰ੍ੂਪਯਰੇ ਚੇਦ ਦਯੁਤ੍ਰਮਾਰਰ ਂ ਚ ਨ ਹੀਰਯਦੋ ਰ੍ਹਸਯਮ || 
੧੩.੫੮ ||  
 
ਯਤ੍ਦ ਚੇਦ੍ੜੁਗੁਪਾਸਯਰੇऽਸਯ ਰ੍ੂਪਂ ਤ੍ਰਤ੍ਮਰ੍ਰਵ ੇਨ ਤ੍ਿਭਾਤ੍ਰ ਪਾਤ੍ਰ੍ਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਯਾਰ |  
ਫਲਮਪਯਥ ਮੁਤ੍ਕਤਰ੍ੀਦ੍ੜੁਸ਼੍ੀ ਸਯਾਦ ਇਤ੍ਰ ਨੋ ਨੈਿ ਤ੍ਧ੍ਨੋਰਯੁਪਾਤ੍ਸਤਰੇ੍ਸ਼੍ਾ || 
੧੩.੫੯ ||  
 
ਅਥ ਿੇਦਪੁਰ੍ਾਣਭਾਰ੍ਰਾਤ੍ਨ ਸਵਯਮਾਲੋਚਯ ਯਥਾਿਬੋਧ੍ਮਰਰ  |  
ਗੁਣਿਂਰਮੁਪਾਸ੍ਮਹ ੇਮੁਕੁਂਦਂ ਸ੍੍ੜੁਤ੍ਰਧ੍ਰ੍ਮਾਨ ਸ੍ਫੁਟਮਾਚਰ੍ਰਂ ਏਿ |੧੩.੬੦ 
||  
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ਅਿਧ੍ਾਰ੍ਯ ਯਦੇਤ੍ਰਕਾਰ੍ਯਮਾਰ੍ਯਃ ਸ ਤ੍ਿਿੇਕਾਦੁਪਚਕ੍ਰਮੇ ਤ੍ਿਧ੍ਾਰੁਮ|  
ਪਤ੍ਰ੍ਪੂਰ੍ ਮਰੇਰ੍ਜਗਤ੍ਪਸੁ ਕੀਤ੍ਰ੍ਤਂ ਪਤ੍ਰ੍ਪੂਰ੍ ਾਮ੍ੜੁਣੋਰ ਰਦਾ ਤ੍ਿਸ਼ੁ੍ੁੱਧ੍ਾਮ || ੧੩.੬੧ 
||  
 
ਤ੍ਿਤ੍ਹਨਤ੍ਸਤ ਤ੍ਹ ਨੋ ਜਨੋऽਤ੍ਰਿਾਗ੍ਮੀ ਸਮਯਂ ਕੋऽਤ੍ਪ ਪਰ੍ਂਪਰੋ੍ਪਯਾਰਮ |  
ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਪ ਰਂ ਰਵ ਮੁਦਾਰ੍ਯੁਤ੍ਕਤਸ਼ੂ੍ਰੋ੍ ਨ ਪਰੇ੍ ਰਰਰ  ਸਮਰ੍ਥਰਾਂ ਿਰ ਜੇਯੁਃ || ੧੩.੬੨ ||  
 
ਰਿ ਿੇਦਨਦੀਤ੍ਰ੍ਵਗਾਹਯ ਭੂਯਃ ਸਮਯਾਂਭਤੋ੍ਧ੍ਸ਼ੁ੍ ਕੁਰ੍ਵ ਰੋ ਤ੍ਿਹਾਰ੍ਮ |  
ਨਿਕਾਿਯਰ੍ਸਤ੍ਪਰਯਸਯ ਿਾਤ੍ਦਤ੍ਦਵਰ੍ਦੇਂਦਰ  ਪਰਤ੍ਰਿਾਰ੍ਣੋ ਨ ਜਜ੍ਞੇ || ੧੩.੬੩ ||  
 
ਉਪਯਾਤ੍ਹ ਯਸ਼੍ਃ ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਂਕਗੌਰ੍ਂ ਤ੍ਨਜਯੂਥਸਯ ਭਯਂ ਤ੍ਨਰ੍ਾਕੁਰ੍ੁ ਰਵਮ |  
ਅਧੁ੍ਨਾ ਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਨੋਪਪਾਤ੍ਦਰਂ ਰਂ ਪਰਤ੍ਰਿਾਤ੍ਦਪਰਤ੍ਰਿਾਰ੍ਣਂ ਤ੍ਨਿਾਰ੍ਯ || ੧੩.੬੪ ||  
 
ਇਤ੍ਰ ਮਾਤ੍ਯਜਨੇਨ ਰਰਰਰਰਰ  ਸਵਜਨਰਵ ੇਨ ਸ ਰਾਿਦਰ੍ਥਯਮਾਨਃ |  
ਅਨੁਕੂਲਿਚਾ ਮਤ੍ਹਸ਼੍ਠਮਾਨੋ ਮਨਸਾ ਸਂਸ਼੍ਯਮਾਪ ਸਂਸ਼੍ਯੁੱਤ੍ਛਰ || ੧੩.੬੫ ||  
 
ਤ੍ਸ਼੍ਰਮਧ੍ਵਿਚਃ ਸ੍ੜੁਤ੍ਣਪਰਯੋਕਤੜੂਨ ਪੁਰ੍ੁਸ਼੍ਾਨੇਸ਼੍ ਤ੍ਿਸ਼੍ਾਦਯਨ ਕਿੀਭਃ |  
ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ੋੁੱਰਰ੍ਧੂ੍ਤ੍ਲ਼ਪਾਰਨੇਨ ਪਰਤ੍ਰਘੇਨਾਤ੍ਧ੍ਕਮਂਧ੍ਯਾਂਚਕਾਰ੍ || ੧੩.੬੬ ||  
 
ਕ੍ਸ਼੍ਣਦਾਸੁ ਤ੍ਿਚਕ੍ਸ਼੍ਣਃ ਸ ਿੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਪਰਚੁਰ੍ਪਰਜ੍੍ਮਨੋਜ੍ਞਸ਼੍ਾਸਤਰਸਾਰ੍ਮ |  
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ਅਪਰ੍ਾਤ੍ਿਤ੍ਦਰਃ ਪਰਸਾਦਗਰ੍ਭਂ ਤ੍ਿਦਧ੍ ੇਤ੍ਿਸ੍ਮਯਮਾਂਰਰ੍ਂ ਮਹਾਂਰਮ || ੧੩.੬੭ ||  
 
ਤ੍ਿਤ੍ਦਰਿਾਨ ਿਯਿਹ੍ੜੁਰਯ ਸੁਦਰ੍ਸ਼੍ਨ ਂਬਹਲ਼ਬੋਧ੍ਮਿੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸ ਤ੍ਨਸ਼੍ਿਯਾਰ |  
ਅਤ੍ਪ ਨ ਰਸਯ ਮਰ ਂਸਹਸਾऽऽਦਦੇ ਨਨੁ ਤ੍ਿ੍ੜੁਸ਼੍ਯ ਕ੍ੜੁਰੀ ਕੁਰ੍ੁਰੇऽਤ੍ਖ੍ਲਮ || 
੧੩.੬੮ ||  
 
ਰਂ ਤ੍ਿਸ਼ੁ੍ਮਂਗਲਗਰ ਂਬਹਲ਼ਪਰਬੋਧ੍ਂ ਪਰਾਪਯਾਭਯਿਂਦਰ ਰਦਾऽਯੁਗਤ੍ਿਕ੍ਰਮਾਰ੍ਯਃ|  
ਆਨਂਦਦਂ ਸ ਚਰੁਰ੍ਾਨਨਹਾਸਲਕ੍੍ਮਯਾ ਰੁੱਰਵ ਂ ਪਰਿੇੁੱਰੁਮਮਰ੍ੇਂਦਰ  ਇਿਾਬਜਯੋਤ੍ਨਮ 
|| ੧੩.੬੯ ||  
 
|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰ੍ਤ੍ਿਕੁਲਤ੍ਰਲਕ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ 
ਸ਼੍ਰੀਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ  
ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਕਰੇ ਰਰ ਯੋਦਸ਼੍ਃ ਸਰ੍ਗਃ || 
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