|| ਸ਼੍ਰੀ ||

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||
੧. ਪਰਥਮਃ ਸਰ੍ਗਃ

ਕਾਂਰਾਯ ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣੈ ਕਧ੍ਾਮਨੇ ਨਿਦ੍ਯੁਨਾਥਪਰਤ੍ਰਮਪਰਭਾਯ |

ਨਾਰ੍ਾਯਣਾਯਾਤ੍ਿਲ੍ਕਾਰ੍ਣਾਯ ਸ਼੍ਰੀਪਰਾਣਨਾਥਾਯ ਨਮਸਕਰ੍ੋਤ੍ਮ || ੧.੧ ||

om

ਅਨਾਕੁਲ੍ਂ ਗੋਕੁਲ੍ਮੁ ੁੱਲ੍ਲ੍ਾਸ ਯਤ੍ਪਾਤ੍ਲ੍ਰਂ ਤ੍ਨਰਯਮਨਾਤ੍ਿਲ੍ਾਤ੍ਮ |

a.
c

ਰਸ੍ਮੈ ਨਮੋ ਨੀਰ੍ਦ੍ਨੀਲ੍ਭਾਸੇ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣਾਯ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣਾਰ੍ਮਣਤ੍ਪਰਯਾਯ || ੧.੨ ||
ਅਤ੍ਪ ਤ੍ਰਰ ਲ੍ੋ ਕਯਾ ਬਤ੍ਿਰ੍ੁੁੱਲ੍ਸਂਰੀ ਰਮੋ ਿਰ੍ਂਰੀ ਮੁ ਿ ਰ੍
ੁ ਾਂਰਰ੍ਂ ਚ |

gm

ਤ੍ਦ੍ਸ਼੍ਯਾਦ੍ ਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਂ ਨੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ਦ੍ਾਂ ਜਯਂਰੀ ਮਧ੍ਵਸਯ ਕੀਤ੍ਰ੍ਿਤ੍ਰ੍ਿਨਨਾਥਦ੍ੀਤ੍ਪਿਮ || ੧.੩

ou
si

||

ਰਮੋਨੁਦ੍ਾऽऽਨਂਦ੍ਮਿਾਪ ਲ੍ੋ ਕਃ ਰਰਵ ਪਰਦ੍ੀਪਾਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਗੋਗਣੇ ਨ |

w

w

੧.੪ ||

.y

ਯਦ੍ਾਸਯਸ਼੍ੀਰਾਂਸ਼੍ੁ ਭੁਿਾ ਗੁਰ੍ ਂਸਿਾਨ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਾਰ੍ਯਾਨ ਪਰਣਮਾਤ੍ਮ ਿਰ੍ਯਾਨ ||

w

ਮੁ ਕੁਂਦ੍ਭਕਿਯੈ ਗੁਰ੍ੁਭਤ੍ਕਿਜਾਯੈ ਸਰਾਂ ਪਰਸੁੱਰਯੈ ਚ ਤ੍ਨਰ੍ਂਰਰ੍ਾਯੈ |

ਗਰ੍ੀਯਸੀਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਗੁਰ੍ੋਤ੍ਰ੍ਵ ਸ਼੍ੁ ੁੱਧ੍ਾਂ ਿਕ੍ਸ਼੍ਯਾਤ੍ਮ ਿਾਯੋ ਰ੍ਿਰਾਰ੍ਲ੍ੀਲ੍ਾਮ || ੧.੫ ||

ਰਾਂ ਮਂਰਰਿਰ੍ਣੈਰ੍ਨੁਿਰ੍ਣਨੀਯਾਂ ਸ਼੍ਰ੍ਵ ੇਂਦ੍ਰਪ ਰ੍ਵ ੈਰ੍ਤ੍ਪ ਿਕੁਕਾਮੇ |

ਸਂਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਪੁਿਾਕਯੇ ਮਤ੍ਯ ਮਂਦ੍ਬੁੁੱਧ੍ੌ ਸਂਰੋ ਗੁਣਾਢਯਾਃ ਕਰ੍ੁਣਾਂ ਤ੍ਕ੍ਰਯਾਸੁਃ || ੧.੬ ||

ਉੱਚਾਿਚਾ ਯੇ ਨ ਸਮਸਿਚੇਸ਼੍੍ਾਃ ਤ੍ਕਂ ਰਰਰ ਤ੍ਚਰਰ ਂ ਚਤ੍ਰ੍ਰਂ ਤ੍ਨਿੇਦ੍ਯਂ |

ਤ੍ਕਂਰ ੁੱਰਮਸ਼੍ਲੋਕਤ੍ਸ਼੍ਿਾਮਣੀਨਾਂ ਮਨੋਤ੍ਿਸ਼੍ੁ ੁੱਧ੍ਯੈ ਚਤ੍ਰ੍ਰਾਨੁਿਾਦ੍ਃ || ੧.੭ ||

ਮਾਲ੍ਾਕ੍ੜੁ ਰਸਿੁੱਚਤ੍ਰ੍ਰਾਿਯਰ੍ਰਨੈਃ ਅਸ ਕ੍੍ਮਦ੍ੜੁ ਸ਼੍੍ੇਃ ਸਕੁਰਿਲ੍ਸਯ |
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ਪ ਰ੍ਵ ਾਪਰ੍ੀਕਾਰ੍ਮਥਾਪਰ੍ਂ ਿਾ ਕ੍ਸ਼੍ਾਮਯਂਰੁ ਮੇ ਿਂਰ ਮੁ ਿ ਰ੍
ੁ ਮਿਾਂਰਃ || ੧.੮ ||

ਸ਼੍ਰੀਿੁੱਲ੍ਭਾਜ੍ਞਾਂ ਸਸੁਰ੍ੇਂਦ੍ਰਯਾਜ੍ਞਾਂ ਸਂਭਾਿਯ ਸਂਭਾਿਯਰਮਾਂ ਤ੍ਰਰ ਲ੍ੋ ਕਯਾਮ |

ਪਰਾਣੇ ਸ਼੍ਵਰ੍ਃ ਪਰਾਤ੍ਣਗਣਪਰਣੇਰਾ ਗੁਰ੍ੁਃ ਸਰਾਂ ਕੇਸਤ੍ਰ੍ਣੋ ਗ੍ੜੁ ਿऽੇ ਭ ਰ || ੧.੯ ||
ਯੇ ਯੇ ਗੁਣਾ ਨਾਮ ਜਗਤ੍ਪਰਤ੍ਸੁੱਧ੍ਾਃ ਯਂ ਰੇ ਸ਼੍ੁ ਰੇ ਸ਼੍ੁ ਸ੍ਮ ਤ੍ਨਦ੍ਰ੍ਸ਼੍ਯਂਤ੍ਰ |

ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਾਨ੍ਮਿਾਭਾਗਿਰਪਰਬਰ੍ਹ ਂ ਸ਼੍ਰੀਮਂਰਮੇਨਂ ਿਨੁਮਂਰਮਾਿੁਃ || ੧.੧੦ ||
ਕਰ੍ਮਾਤ੍ਣ ਕੁਰ੍ਵਨ ਪਰ੍ਮਾਦ੍ਭੁਰਾਤ੍ਨ ਸਭਾਸੁ ਦ੍ੈਿੀਸ਼੍ੁ ਸਭਾਤ੍ਜਰਾਤ੍ਨ |

om

ਸੁਗੀਰ ਿਤ੍ਮਰਰ ਂ ਸ ਜਗਤ੍ਪਤ੍ਿਰਰ ਂ ਰ੍ਮਾਪਤ੍ਰਂ ਰ੍ਾਮਰਨੁਂ ਦ੍ਦ੍ਰ੍ਸ਼੍ || ੧.੧੧ ||

a.
c

ਪਾਦ੍ਾਰ੍ਤ੍ਿਂਦ੍ਪਰਣਰੋ ਿਰ੍ੀਂਦ੍ਰ ਃ ਰਦ੍ਾ ਮਿਾਭਤ੍ਕਿਭਰ੍ਾਤ੍ਭਨੁੁੰਨਃ |

ਅਗਰਾਤ੍ਿ ਪਦ੍ਮੋਦ੍ਰ੍ਸੁਂਦ੍ਰ੍ਾਭਯਾਂ ਦ੍ੋਰ੍ਭਯਾਂ ਪੁਰ੍ਾਣੇ ਨ ਸ ਪ ਰ੍ੁਸ਼੍ੇਣ || ੧.੧੨ ||

gm

ਅਦ੍ਾਰ੍ਯਸਾਲ੍ਾਿਤ੍ਲ੍ਦ੍ਾਰ੍ਣੇ ਨ ਿਯਾਪਾਤ੍ਦ੍ਰੇਂ ਦ੍ਰਪਰਭਿੇਨ ਰੇ ਨ |

ou
si

ਪਰਾਦ੍ਯੋਰਤ੍ਨਪਰੀਤ੍ਰਕ੍ੜੁ ਰਾ ਤ੍ਨਕਾਮਂ ਮਧ੍ੁ ਤ੍ਦ੍ਵ ਸ਼੍ਾ ਸਂਤ੍ਦ੍ਤ੍ਦ੍ਸ਼੍ੇ ਸ ਿੀਰ੍ਃ || ੧.੧੩ ||
ਕਰ੍ਣਾਂਰਮਾਨੀਯ ਗੁਣਗਰਿੀਰਰ ਾ ਰ੍ਾਮੇਣ ਮੁ ਕਿੋ ਰ੍ਣਕੋਤ੍ਿਦ੍ੇਨ |

.y

ਸ੍ਫੁਰ੍ੁੰਨਸੌ ਿੈਤ੍ਰ੍ਭਯਂਕਰ੍ੋऽਭ ਰ ਸਤ੍ਪਕ੍ਸ਼੍ਪਾਰੀ ਪਰਦ੍ਰ੍ੋ ਯਥਾऽਗਰਯਃ || ੧.੧੪ ||

w

w

ਗੋਤ੍ਭਃ ਸਮਾਨਂਤ੍ਦ੍ਰਰ੍ ਪਸੀਰਃ ਸਵਿਤ੍ਿਨਤ੍ਨਰ੍ਿਗਧਪਲ੍ਾਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ਾਤ੍ਸ਼੍ਃ |

w

ਅਿੋ ਿਨ ਮੁੰਨਿਿਾਤ੍ਰ੍ਦ੍ੋऽਸੌ ਰੀਰ੍ਣਾਂਬੁਤ੍ਧ੍ਤ੍ਰ੍ਵ ਸ਼੍ੁਪਦ੍ੇ ਨਨਾਮ || ੧.੧੫ ||
ਅਪਕ੍ਸ਼੍ਪਾਰੀ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਤ੍ਸਿਰਲ੍ੋਕਯਾਂ ਅਭੋਗਭੋਕਿਾ ਪਰਗਾਤ੍ਧ੍ਰ੍ਾਜਮ |

ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਂਭਰ੍ਂ ਤ੍ਬਭਰ ਦ੍ਸੌ ਤ੍ਜਗਾਯ ਰਵ ਰ੍ਾਪਰ੍ਾਕ੍ਰਾਂਤ੍ਰਸ਼੍ੁ ਤ੍ਚਰਰ ਮੇਰਰ || ੧.੧੬ ||
ਤ੍ਨਬੁੱਧ੍ਯ ਸੇਰੁ ਂ ਰ੍ਘੁਿਂਸ਼੍ਕੇਰੁ ਭੂਭਂਗਸਂਭਰਾਂਰਪਯੋ ਤ੍ਧ੍ਮਧ੍ਯੇ |

ਮੁ ਤ੍ਸ਼੍੍ਪਰਿਾਰ੍ਂ ਦ੍ਸ਼੍ਕਾਯ ਸੀਰਾਸਂਰਰ੍ਜਨਾਗਰਯੋੁੱਰਰ੍ਮੇਸ਼੍ਕੋऽਦ੍ਾਰ || ੧.੧੭ ||
ਜਾਜਵਲ੍ਯਮਾਨੋੁੱਜਲ੍
ਵ ਰ੍ਾਘਿਾਗਨੌ ਚਕ੍ਰੇ ਸ ਸੁਗੀਰ ਿਸੁਯਾਯਜ ਕੇ |

2

ਆਧ੍ਵਰ੍ਯਿਂ ਯੁ ੁੱਧ੍ਮਿੇ ਪਰਤ੍ਰਪਰਸਥਾਰਰ ਾ ਸੁਤ੍ਮਰਰ ਾਰਨਯੇ ਨ ਸਾਕਮ || ੧.੧੮ ||
ਰ੍ਾਮਾਰ੍ਚਨੇ ਯੋ ਨਯਰਃ ਪਰਸ ਨਂ ਦ੍ਵ ਾਭਯਾਂ ਕਰ੍ਾਭਯਾਮਭਿਰ ਪਰਯਰਨਃ |

ਏਕੇਨ ਦ੍ੋਸ਼੍ਣਾ ਨਯਰੋ ਤ੍ਗਰ੍ੀਂਦ੍ਰ ਂ ਸਂਜੀਿਨਾਦ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਮਸਯ ਨਾਭ ਰ || ੧.੧੯ ||

ਸ ਦ੍ਾਤ੍ਰ੍ਰਾਤ੍ਰ੍ਂ ਪਰ੍ਮਂ ਪੁ ਮਾਂਸਂ ਸਮਨਵ ਯਾਸੀੁੰਨਰ੍ਦ੍ੇਿਪੁ ਰਰਯਾ |

ਿਤ੍ਿਨਪਰਿੇਸ਼੍ਾਤ੍ਧ੍ਗਰਾਤ੍ਮਸ਼੍ੁ ੁੱਧ੍ਯਾ ਤ੍ਿਰ੍ਾਤ੍ਜਰਂ ਕਾਂਚਨਮਾਲ੍ਯੇਿ || ੧.੨੦ ||

ਸ਼੍ਯਾਮਂ ਸ੍ਤ੍ਮਰਾਸਯਂ ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਦ੍ੀਰ੍ਘਿਸਿਂ ਸਰ੍ੋਜਨੇਰਰ ਂ ਗਜਰ੍ਾਜਯਾਰਰ ਮ |

om

ਿਪੁ ਰ੍ਜਗਨ੍ਮਂਗਲ੍ਮੇਸ਼੍ ਦ੍ੜੁ ਗ੍ਭਯਾਂ ਤ੍ਚਰ੍ਾਦ੍ਯੋ ਧ੍ਯਾਤ੍ਧ੍ਪਰੇ ਃ ਤ੍ਸਸ਼੍ੇਿੇ || ੧.੨੧ ||

a.
c

ਰ੍ਾਜਯਾਤ੍ਭਸ਼੍ੇਕੇऽਿਤ੍ਸਰੇ ऽਰਰ ਸੀਰਾ ਪਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਸਿਾਂ ਭਜਰਾਂ ਤ੍ਦ੍ਸ਼੍ੇਤ੍ਰ |

ਰ੍ਾਮਸਯ ਿਾਣਯਾ ਮਤ੍ਣ ਮਂਜੁ ਮਾਲ੍ਾਿਯਾਜੇਨ ਦ੍ੀਰ੍ਘਾਂ ਕਰ੍ੁਣਾਂ ਬਬਂਧ੍ || ੧.੨੨

gm

||
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ਹ੍ੜੁ ਦ੍ੋਰ੍ ੁਸੌਿਾਰ੍ਿਭ੍ੜੁ ਰਾऽਤ੍ਧ੍ਮੌਤ੍ਲ੍ ਨਯਸਿਨ
ੇ ਿਸਿੇਨ ਦ੍ਯਾਰ੍ਿਰ ਦ੍ੜੁ ਸ਼੍੍ਯਾ |

ਸੇਿਾਪਰਸੁੰਨੋऽਮ੍ੜੁ ਰਕਲ੍ਪਿਾਚਾ ਤ੍ਦ੍ਦ੍ੇਸ਼੍ ਰ੍ਾਮਃ ਸਿਭੋਗਮਸ੍ਮੈ || ੧.੨੩ ||

w
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ਪਰੇਸ਼੍ਠੋ ਨ ਰ੍ਾਮਸਯ ਬਭ ਿ ਰਸ੍ਮਾਰ ਨ ਰ੍ਾਮਰ੍ਾਜਯੇऽਸੁਲ੍ਭਂ ਚ ਤ੍ਕਂਤ੍ਚਰ |

w

ਰਤ੍ਪਾਦ੍ਸੇਿਾਰ੍ਤ੍ਰਰ੍ੇ ਸ਼੍ ਨੁੱਛਰ ਰਥਾऽਤ੍ਪ ਭੋਗਾਨ ਨਨੁ ਸਾ ਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਕਿਃ || ੧.੨੪ ||

w

ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਾਥ ਨਮੋਨਮਸਿੇ ਨਮੋ ਨਮੋ ਰ੍ਾਮ ਨਮੋ ਨਮਸਿੇ |

ਪੁ ਨਃਪੁਨਸਿੇ ਚਰ੍ਣਾਰ੍ਤ੍ਿਂਦ੍ਂ ਨਮਾਤ੍ਮ ਨਾਥੇਤ੍ਰ ਨਮਨ ਸ ਰ੍ੇਮੇ || ੧.੨੫ ||
ਤ੍ਕਂ ਿਰ੍ਣਯਾਮਃ ਪਰ੍ਮਂ ਪਰਸਾਦ੍ਂ ਸੀਰਾਪਰੇ ਸਿਰਰ ਿਤ੍ਰ੍ਪਰਬਰ੍ਹ ੇ |

ਮੁ ਂਚਨ ਮਿੀਂ ਤ੍ਨਰਯਤ੍ਨਸ਼੍ੇਿਣਾਰ੍ਥਂ ਸਵਾਤ੍ਮਾਨਮੇਿੈਸ਼੍ ਦ੍ਦ੍ੌ ਯਦ੍ਸ੍ਮੈ || ੧.੨੬ ||
ਸਵਾਨਂਦ੍ਿੇਰੌ ਭਜਰਾਂ ਜਨਾਨਾਂ ਮਗਨਃ ਸਦ੍ਾ ਰ੍ਾਮਕਥਾਸੁਧ੍ਾਯਾਮ |

ਅਸਾਤ੍ਿਦ੍ਾਨੀਂ ਚ ਤ੍ਨਸ਼੍ੇਿਮਣੋ ਰ੍ਾਮਂ ਪਤ੍ਰਂ ਤ੍ਕਂਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ੇ ਤ੍ਕਲ੍ਾऽਸਿੇ || ੧.੨੭ ||
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ਰਸਯੈਿ ਿਾਯੋ ਰ੍ਿਰਾਰ੍ਮੇਨਂ ਸਂਰੋ ਤ੍ਦ੍ਵ ਰੀਯਂ ਪਰਿਦ੍ਂਤ੍ਰ ਭੀਮਮ |

ਸ੍ਪ੍ੜੁ ਸ਼੍੍ੈਿ ਯਂ ਪਰੀਤ੍ਰਮਰਾऽਤ੍ਨਲ੍ੇ ਨ ਨਰ੍ੇਂਦ੍ਰਕਾਂਰਾ ਸੁਸ਼੍ੁ ਿੇऽਰਰ ਕੁਂਰੀ || ੧.੨੮ ||
ਇਂਦ੍ਰਾਯੁ ਧ੍ਂ ਿੀਂਦ੍ਰ ਕਰ੍ਾਤ੍ਭਨੁੁੰਨਂ ਤ੍ਚੁੱਛੇਦ੍ ਪਕ੍ਸ਼੍ਾਨ ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਧ੍ਾਤ੍ਰ੍ਣਾਂ ਪਰਾਕ |

ਤ੍ਬਭੇਦ੍ ਭ ਭ੍ੜੁ ਦ੍ਵਪੁ ਰ੍ਂਗਸਂਗਾਰ ਤ੍ਚਰਰ ਂ ਸ ਪੁੰਨੋ ਜਨਨੀਕਰ੍ਾਗਰਾਰ || ੧.੨੯ ||

ਪੁ ਰ੍ੇ ਕੁਮਾਰ੍ਾਨਲ੍ਸਾਨ ਤ੍ਿਿਾਰ੍ਾਰ ਤ੍ਨਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸਰ੍ਵ ਾਨਤ੍ਪ ਮਂਦ੍ਲ੍ੀਲ੍ਃ |

ਕੈਸ਼੍ੋਰ੍ਲ੍ੀਲ੍ਾਂ ਿਰਤ੍ਸਂਿਸਂਘਾਂ ਵੜੁ ੁੱਰਾਂ ਿਨੇ ਪਰਾਕ ਸ੍ਮਰ੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਮ ਸ ਰਕ ਃ || ੧.੩੦

om

||

a.
c

ਭੁਕਿਂ ਚ ਜੀਰ੍ਣਂ ਪਤ੍ਰ੍ਪਂਤ੍ਥਦ੍ੁੱਰਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ਂ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁੰਣੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ਭ੍ੜੁ ਦ੍ਗਣੋऽਰਃ |

gm

ਪਰਮਾਣਕੋਟੇਃ ਸ ਤ੍ਿ ਿੇਲ਼ਯਾऽਗਾਰ ਨੇਦ੍ਂ ਜਗੁੱਜੀਿਨਦ੍ੇऽਰਰ ਤ੍ਚਰਰ ਮ || ੧.੩੧ ||
ਦ੍ਗਧਵਾ ਪੁ ਰ੍ਂ ਯੋ ਗਬਲ੍ਾਰ ਸ ਤ੍ਨਰ੍ਯਨ ਧ੍ਰ੍ਮਾਤ੍ਨਿ ਸਵਾਨ ਸਿਜਾਨ ਦ੍ਧ੍ਾਨਃ |
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ਅਦ੍ਾਤ੍ਰ੍ਭਾਿੇਨ ਜਗਤ੍ਸੁ ਪ ਜਯੋ ਯੋ ਗੀਿ ਨਾਰ੍ਾਯਣਮਾਸਸਾਦ੍ || ੧.੩੨ ||

w

|
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ਇਂਦ੍ੀਿਰ੍ਸ਼੍ਰੀਜਤ੍ਯਸੁਂਦ੍ਰ੍ਾਭਂ ਸ੍ਮੇਰ੍ਾਨਨੇਂਦ੍ੁਂ ਦ੍ਤ੍ਯਰਂ ਮੁ ਕੁਂਦ੍ਮ |

ਸਵਮਾਰੁ ਲ੍ੇਯਂ ਕਮਲ੍ਾਯਰਾਕ੍ਸ਼੍ਂ ਸਮਭਯਨਂਦ੍ਰ ਸੁਤ੍ਚਰ੍ਾਯ ਭੀਮਃ || ੧.੩੫ ||
ਮਿਾਗਦ੍ਂ ਚਂਿਰ੍ਣਂ ਪ੍ੜੁ ਤ੍ਥਿਯਾਂ ਬਾਰ੍ਹ ਦ੍ਰਥਂ ਮਂਕ੍ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਨਰ੍ਸਯ ਿੀਰ੍ਃ |

ਰ੍ਾਜਾਨਮਰਯੁੁੱਜਵਲ੍ਰ੍ਾਜਸ ਯਂ ਚਕਾਰ੍ ਗੋਤ੍ਿਂਦ੍ਸੁਰ੍ੇਂਦ੍ਰਜਾਭਯਾਮ || ੧.੩੬ ||
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ਦ੍ੁਃਸ਼੍ਾਸਨੇਨਾऽਕੁਤ੍ਲ੍ਰਾਨ ਤ੍ਪਰਯਾਯਾਃ ਸ ਕ੍੍ਮਾਨਰ੍ਾਲ਼ਾਨਤ੍ਸਰਾਂਸ਼੍ਚ ਕੇਸ਼੍ਾਨ |

ਤ੍ਜਘਾਂਸਯਾ ਿੈਤ੍ਰ੍ਜਨਸਯ ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਸ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣਸਰ੍ਪਾਤ੍ਨਿ ਸਂਤ੍ਚਕਾਯ || ੧.੩੭ ||
ਜਾਜਵਲ੍ਯਮਾਨਸਯ ਿਨੇ ਿਨੇऽਲ੍ਂ ਤ੍ਦ੍ਧ੍ਕ੍ਸ਼੍ਰਃ ਪਾਤ੍ਰ੍ਥਿਸਾਰ੍ਥਮੁ ਗਮ
ਰ |

ਸੁੱਰਵਾਤ੍ਨ ਪੁ ਂਸਾਂ ਭਯਦ੍ਾਤ੍ਨ ਨਾਸ਼੍ਂ ਵੜੁ ਕੋਦ੍ਰ੍ਾਗਨੇਰ੍ੁਰ੍ ੁਰੇਜਸਾऽऽਪੁ ਃ || ੧.੩੮ ||

ਭੋਗਾਤ੍ਧ੍ਕਾਭੋਗਿਰੋ ऽਰ੍ੁਣਾਕ੍ਸ਼੍ਾਨ ਇਰਸਿਰਃ ਸਂਿਲ੍ਰੋ ਧ੍ਰ੍ੇਂਦ੍ਰੇ |
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ਸ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣਿਰ੍ਿਮਾ ਤ੍ਿਜਯੇ ਨ ਯੁ ਕਿੋ ਮੁ ਿ ਰ੍
ੁ ਮਿਾਿੇਤ੍ਰਧ੍ਰ੍ੋऽਪਰਧ੍ੜੁ ਸ਼੍ਯਃ |
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ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣਾਂਤ੍ਘਰਪਂਕੇਰ੍ ੁਿਭ੍ੜੁ ਂਗਰ੍ਾਜਃ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣਾਮੁ ਿਾਂਭੋਰ੍ ੁਿਿਂਸਰ੍ਾਜਃ |

ਪਰਜਾਸਰ੍ੋਜਾਿਤ੍ਲ੍ਰ੍੍ਤ੍ਮਰ੍ਾਜਃ ਸਸੋਦ੍ਰ੍ੋऽਰ੍ਾਜਰ ਿੀਰ੍ਰ੍ਾਜਃ || ੧.੪੩ ||
ਪੌਰਰੇ ਪਤ੍ਿਰਰ ਾਿਵ ਯਜਾਤ੍ਮਪੌਰਰੇ ਧ੍ਰ੍ਾਂ ਤ੍ਨਧ੍ਾਯਾਸੁਰ੍ਧ੍ੀਸ਼੍ੁ ਰਾਪਮ |

ਕੀਤ੍ਰ੍ਿਂ ਤ੍ਰਰ ਲ੍ੋ ਕਯਾਂ ਹ੍ੜੁ ਦ੍ਯਂ ਮੁ ਕੁਂਦ੍ੇ ਭੇਜੇ ਪਦ੍ਂ ਸਵਂ ਸਿਜੈਃ ਸ ਭੀਮਃ || ੧.੪੪ ||
ਤ੍ਿਸ਼੍ਣੋਃ ਪਦ੍ਾਂਰਂ ਭਜਰਾऽਤ੍ਨਲ੍ੇ ਨ ਘੋਰ੍ਪਰਘਾਰੈ ਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ ਨਾਤ੍ਸ਼੍ਰਾਸਿੇ |
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ਿ ੋ ਦ੍ੁਸ਼੍੍ਗਜੋ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁ ੁੱਧ੍ਮ || ੧.੪੯ ||
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w
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ਯਦ੍ ਬਰਹ੍ਮਸ ਰਰ ੋ ਰਕਰ੍ਭਾਸਕਰ੍ਂ ਚ ਪਰਕਾਸ਼੍ਯਂਰਂ ਸਕਲ੍ਂ ਸਵਗੋਤ੍ਭਃ |

ਅਚ ਚੁਰ੍ਦ੍ ਿੇਦ੍ਸਮ ਿਿਾਿਂ ਰਰੋ ਮਿਾਰਸਕਰ੍ਮੇਨਮਾਿੁਃ || ੧.੫੨ ||

ਸਵਸ ਰਰ ਜਾਰਸਯ ਤ੍ਿਰ੍ੁੁੱਧ੍ਭਾਸ਼੍ੀ ਰਦ੍ਭਾਸ਼੍ਯਕਾਰ੍ੋऽਿਤ੍ਮਤ੍ਰ ਬੁਿਨ ਯਃ |

ਰਂ ਰਰਕ ਸ਼੍ਣਾਦ੍ ਯੋ ਨ ਤ੍ਦ੍ਧ੍ਕ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰ ਸ੍ਮ ਸ ਿਯਾਸਰ੍ ਪੋ ਭਗਿਾਨ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤ੍ਬਧਃ ||
੧.੫੩ ||

ਤ੍ਨਗਮਸਨ੍ਮਤ੍ਣਦ੍ੀਪਗਣੋ ऽਭਿਰ ਰਦ੍ੁਰ੍ ੁਿਾੁੱਗਣਪਂਕਤ੍ਨਗ ਢਭਾਃ |

ਅਤ੍ਿਦ੍ੁਸ਼੍ਾਤ੍ਮਤ੍ਰ ਸਂਕਰ੍ਰਾਕਰ੍ਃ ਸ ਤ੍ਕਲ੍ ਸਂਕਰ੍ ਇਰਯਤ੍ਭਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ਰਿੇ || ੧.੫੪ ||
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