|| ਸ਼੍ਰੀ ||

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||
੬. ਸ਼੍ਸ਼੍ਠਃ ਸਰ੍ਗਃ

ਐਰਰ੍ੇਯਮਥ ਤ੍ ਂਚਨ ਸੂ ਤਂ ਸੂਚਯਨ ਸਦਤ੍ਸ ਰਰਰ ਗਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਠਃ |

om

ਸ਼੍ਰੋਰੁ ਤ੍ਮਿੱਛਤ੍ਰ ਸਭਾ ਭਗਿਦ੍ਭਭਯਃ ਸੂ ਤਭਾਿਤ੍ਮਤ੍ਰ ਰਾਿਦੁਿਾਚ || ੬.੧ ||

a.
c

ਿਰ੍ਣਸੌਸ਼੍ਠਿਗਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਠਮਰੂ ਰ੍ਣਂ ਰੁ ਲ੍ਯਮਾਰਰ ਮਤ੍ਰਮਾਰਰ ਸੁਲ੍ਕ੍ਸ਼੍ਮ |

gm

ਿਯੂਿ ਹ੍ੁ ਿੱਜਲ੍ਦ ਘੋਸ਼੍ਮਮੁ ਸ਼੍ਯੋ ੱਿੱਚਾਰ੍ਣਂ ਤ੍ਿਦਧ੍ਦਭਯਤ੍ਧ੍ਰਾਰ੍ਥਮ || ੬.੨ ||
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ਲ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਾਤ੍ਨਵ ਰਰਯਾ ਿਚਨੇऽਸ੍ਤ੍ਮਨ ਦੇਿਰਾਗੁਰ੍ੁਮਸਾਿਤ੍ਰਸ਼੍ੇਰੇ |

.y

ਮਾਨਤ੍ਮਰਯਤ੍ਪ ਤ੍ਿਧ੍ਾਯ ਤ੍ਧ੍ਯਾ ਰੇ ਰਿੱਰ ਰੁ ਸੂ ਤਮਪਰ੍ਾਰ੍ਥਮਿੋਚਨ || ੬.੩ ||

w

w

ਸਯਾਰ ਰਥੇਿੱਥਮਤ੍ਪ ਸਂਭਤ੍ਿਰਾऽਰ੍ਥਃ ਰਰ ਯਰ੍ਥਰਾਂ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਸ਼੍ੁ ਤ੍ਿਿੱਰ ਦਸ਼੍ਾਰ੍ਥਮ |

w

ਭਾਰ੍ਰਂ ਨਨੁ ਸ਼੍ਰਾਰ੍ਥਮਤ੍ਪ ਸਯਾਦ ਿੈਸ਼੍ਣਿਂ ਪਦਸਹਸਰਰਯਂ ਤ੍ਹ || ੬.੪ ||
ਇਰਯੁਦੀਰ੍ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਿਸਤ੍ੁ ਰਤ੍ਚਿੱਰੇ ਭੂਸੁਰ੍ਾ ਇਹ ਤ੍ਜਗੀਸ਼੍ਿ ਏਨਮ |

ਊਚੁਰ੍ਰ੍ਥਸ਼੍ਰ ਂ ਹਤ੍ਰ੍ਨਾਮਨਾਂ ਿਰ੍ਣਯਰਾਤ੍ਮਤ੍ਰ ਸਹਾਸਮੁ ਖਾਸਤੇ || ੬.੫ ||
ਿਰ੍ਣਯਾਤ੍ਮ ਰਦਹਂ ਸ ਲ੍ਂ ਿਃ ਸੌਸ਼੍ਠਿਾਦਨੁ ਿਦਂਰੁ ਭਿਂਰਃ |
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ਰਂ ਿਦਂਰਤ੍ਮਤ੍ਰ ਰੇ ऽਥ ਿਦਂਰੋ ਬਾਢਤ੍ਮਰਯਤ੍ਰਦ੍ਭ੍ੁ ਢੋਦਯਮਮਾਪੁ ਃ || ੬.੬ ||
ਪਰਰਯਯਪਰਕ੍ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਰਸਂਗਮਭਂਗੀਂ ਸ਼੍ਬਦਸ਼੍ਾਸਤਰਤ੍ਿਹਰਾਂਪਰਤ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ |

ਸ਼੍ੁ ਿੱਧ੍ਧ੍ੀਃ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ਃ ਸ਼੍ਰਤ੍ਸਿੱਧ੍ਾਨ ਅਭਯਧ੍ਾਰ ਸਪਤ੍ਦ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਪਦਾਰ੍ਥਨ || ੬.੭ ||
ਯਾਿਦਰ੍ਥਸ਼੍ਰ ਂ ਨ ਤ੍ਿਸ਼੍ਂ ਃ ਸਂਰਰੋ ਤ੍ ਤਕ੍ਸ਼੍ੁ ਦਪੂ ਪੁ ਰ੍ਦੇਸ਼੍ਃ |

a.
c

om

ਿਤ੍ਰ੍ਣਰਾਿਧ੍੍ੁ ਤ੍ਰ ਦੁਰ੍ਸ਼ਬਲ੍ ਤ੍ਚਿੱਰਾਃ ਰਾਿਦਾ ੁਲ੍ਹ੍ੁ ਦੋ ਹਯਭਿਂਸਤੇ || ੬.੮ ||

gm

ਸਾਂਗਿੇਦਚਰੁ ਰ੍ਾ ਇਤ੍ਰਹਾਸੇ ਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਸ਼੍ਰਾਃ ਸੁਬਹਿੋऽਪਯਤ੍ਰਧ੍੍ੁ ਸ਼੍੍ਾਃ |
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ਨੈਰਦੀਤ੍ਰ੍ਰਮਹੋ ਜਗ੍੍ੁ ਹ ਸ
ੁ ਤੇ ਤ੍ਿਸ਼੍ਵਸਂਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯਪਯੋ ऽੱਂਧ੍ੁਗਣਾ ਿਾ || ੬.੯ ||
ਦੇਿਰਾਸਵਸੁਲ੍ਭ ਪਰਤ੍ਰਭਾ ਰੇ ਮਾਨੁਸ਼੍ੇਸ਼੍ੁ ਚਪਲ੍ੇ ਸ਼੍ੁ ਥਾ ਾ |

w

w
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ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਮਯ ਸੌਮਯ ਸ ਲ੍ਜ੍ਞ ਨਮਸਤੇ ਰੇ ਬੁਿਂਰ ਇਤ੍ਰ ਰਂ ਤ੍ ਲ੍ ਨੇਮੁ ਃ || ੬.੧੦ ||

w

ਿੇਦਸ਼੍ਾਸਤਚ
ਰ ਰੁ ਰ੍ੈਤ੍ਰ੍ਹ ਤ੍ਿਦਯਾਤ੍ਿਿੱਰਤ੍ਲ੍ਪ੍ਸੁਤ੍ਭਰ੍ਿਾਪਤਮਸ਼੍ੇਸ਼੍ੈਃ |

ਪਰਾਪ ੇਰ੍ਲ਼ਸੁਮਂਿਲ੍ਜਾਰੈ ਃ ਅਨਯਦਾਯਰਨਮਾਯਰਚੇਰਾਃ || ੬.੧੧ ||
ਰਰ੍ਕ ਰਂਰਰ ੁਸ਼੍ਲ੍ਾਨਤ੍ਪ ਪੁ ਂਸਃ ਚਰ੍ਕ ਰ੍ੀਤ੍ਰ ਬਰ ਸੋऽਯਮਮਾਨਾਨ |

ਮਾਨਮਾਨਮਯਰੀਹ ਥਂ ਨੋ ਨੈਸ਼੍ ਮਂਿਲ੍ਭੁਿਾਂ ਸਤ੍ਮਰਾਨਾਮ || ੬.੧੨ ||

2

ਮਂਰਰਯਂਰ ਇਤ੍ਰ ਰੇ ਤ੍ਦਵ ਜਿਰ੍ਯਾਃ ਅਨਯਦੇਸ਼੍ਜਮੁ ਖਸਤਮਪ੍੍ੁ ਿੱਚਨ |

ਸਿੱਦਦਾਦਦਸੁਸ਼੍ਂਸਨਤ੍ਨਂਦਾ ਾਤ੍ਰ੍ਸੂ ਤਗਰਮਰ੍ਥਮੁ ਪੇਰਯ || ੬.੧੩ ||
ਰਂ ਸ੍ਫੁਟਂ ਪਰ ਥਯਨ ਸ ਪ੍੍ੁ ਣੀਯਾਿੱਚਬਦਮੂ ਲ੍ਮਿਦਰ ਪ੍੍ੁ ਣ ਧ੍ਰੁ ਮ |

ਰਂ ਤ੍ਜਗੀਸ਼੍ੁ ਮਥ ਤ੍ਿਪਰਮਦਃ ਪਰੀਧ੍ਾਰੁ ਮੇਸ਼੍ ਤ੍ਨਗਦਂਰਮੁ ਿਾਚ || ੬.੧੪ ||

om

ਪਰਾਤ੍ਦਭੇਦਮਤ੍ਿਦਨ ਗੁਣਯ ਰਵ ਂ ਮੂ ਢ ਪਾਂਸੁਸ਼੍ੁ ਤ੍ਲ੍ਖਨ ਤ੍ਲ੍ਤ੍ਪਸਂਘਮ |

a.
c

ਭਤ੍ਸਯੰ ਤ੍ਨਤ੍ਰ ਜਹਾਸ ਸੁਹਾਸੋ ਮਤ੍ਸਰ੍ਾ ੁਲ੍ਤ੍ਧ੍ਯੋ ਜਿਯਨ ਸਃ || ੬.੧੫ ||

gm

ਰਰ ਪਰਸਂਗਬਲ੍ਰੋ ऽਤ੍ਖਲ੍ਤ੍ਿਦਯਾਪਾਟਿਂ ਪ੍੍ੁ ਥਃ ਹ੍ੁ ਦਃ ਪਰਤ੍ਰਬੁਿੱਧ੍ਯ |
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ਆਨਮਨ ਸਬਹੁਮਾਨਮਮੀ ਰਂ ਯਂ ਨਮਂਤ੍ਰ ਤ੍ ਲ੍ ਨਾਤ੍ ਤ੍ਨ ਾਯਾਃ || ੬.੧੬ ||
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ਨਯ ਾਦ੍ਭ੍ੁ ਰਸੁਰ੍ੇਂਦਰਿਪੁ ਃ ਸ਼੍ਰੀਦਾਨਿਾਤ੍ਚਿਰ੍ਸੂ ਤਹ੍ੁ ਦੁ ਤੌ |

w

w

w

ੁਰਰਤ੍ਚਰ ਸਦਤ੍ਸ ਰਾਿਦਪਾਲ੍ਾ ੀਤ੍ਰ੍ਤਰਾऽਤ੍ਰਰਰ੍ੁਣੀਰਯਯਮੂ ਚੇ || ੬.੧੭ ||

ਤ੍ਸ਼੍ਵਤ੍ਰਰ ਣੀ ਭਿਤ੍ਰ ਰਤ੍ਪਦਿਾਚਯੇਰਯਾਗਰਹਣ
ੇ ਿਦਰੋ ऽਤ੍ਿਦੁਸ਼੍ੋऽਰਰ |

ਤ੍ਸ਼੍ਿਦੇਸ਼੍ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਿਪਤ੍ਸ਼੍ਿਤ੍ਦਹੈਨਂ ਪ੍੍ੁ ਿੱਛਰੇ ਰਯਯਮਗਿੱਛਦਥੋ ਤਵਾ || ੬.੧੮ ||

ਦੇਸ਼੍ਮੇਨਮਤ੍ਚਰ੍ਾਦੁਪਯਾਰਃ ਰਾਦ੍ਭ੍ੁ ਸ਼੍ਾਕ੍ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਰਰ੍ਹੋ ਕ੍ਸ਼੍ੁ ਰਬੁਿੱਤ੍ਧ੍ਃ |

ਰਾਂਸਤਥਾऽਭਯਤ੍ਧ੍ਰ ਰਤ੍ਪਦਭਾਿਂ ਸੂਤ੍ਰ੍ਮੌਤ੍ਲ੍ਮਤ੍ਣਨਾऽਰਰ ਯਥੋਚੇ || ੬.੧੯ ||
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ੇਿਲ੍ਂ ਨ ਸ ਲ੍ਾਃ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਤ੍ਿਦਯਾਃ ਮਾਨਪੂ ਰ੍ਵ ਸਮਸਤਤ੍ਗਰ੍ੋ ऽਸਯ |

ਅਪਯਨਾਗਰਗਰਪਰਤ੍ਰਪਿੱਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰਦ ਦਧ੍ੁਃ ਪ੍੍ੁ ਥਲ੍ਚੇਰਸ ਏਰੇ || ੬.੨੦ ||
ਯਦਯਦੇਿ ਸਪਤ੍ਦ ਪਰਕ੍ਸ਼੍ੁ ਰਂ ਸਯਾਰ ਰਿੱਰਦੇਸ਼੍ ਯਦਿੇਦਖਲ੍ਂ ਚ |

om

ਸਰ੍ਵ ਦਾ ਸਦਤ੍ਸ ਸਰ੍ਵ ਬੁਧ੍ਾਨਾਂ ਸਰ੍ਵ ਤ੍ਿਦਯਤ੍ਰਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ ਪਰਤ੍ਥਰੋ ऽਭੂਰ || ੬.੨੧ ||

a.
c

ਅਪਰਯਾਰਮਤ੍ਪ ਦੇਸ਼੍ਮਸ਼੍ੇਸ਼੍ਂ ਿਯਾਨਸ਼੍ੇ ਸੁਜਨ ੈਰ੍ਿਬਂਧ੍ੁਃ |

gm

ਪੂਰ੍ਣਦ੍ਭ੍ੁ ਪਰਰਰਯਾ ਤ੍ਨਜ ੀਰ੍ਤਯਾ ਪੂ ਰ੍ਚ
ਣ ਦ
ਂ ਰ ਇਿ ਚਂਤ੍ਦਰ ਯਾऽਲ੍ਮ || ੬.੨੨ ||
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ਸੁਂਦਰ੍ੇਸ਼੍ੁ ਸੁਰ੍ਮਂਤ੍ਦਰ੍ਵ੍ੁ ਂਦੇਤ੍ਸ਼੍ਵਂਤ੍ਦਰ੍ਾਰ੍ਮਣਿਂਦਨਕ੍ਸ਼੍ੁ ਰਯਮ |

w
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ਆਚਰ੍ੰਨਸੁਤ੍ਚਰ੍ਾਰ ਸੁਤ੍ਿਚਾਰ੍ੋ ਰ੍ੂਪਯਪੀਠਪਤ੍ਰਮਾਪ ਮੁ ੁਂਦਮ || ੬.੨੩ ||

w

ਭੂਸੁਰ੍ਪਰਿਰ੍ਬੁਿੱਤ੍ਧ੍ਸਮ੍ੁ ਿੱਤ੍ਧ੍ਿਯ ਤਯੁ ਤਿਪੁ ਸ਼੍ਂ ਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਾਂਗੀਮ |

w

ਸੂਰਰਦੀਪਤਮਤ੍ਣਮਾਤ੍ਲ੍ ਯਾऽਲ੍ਂ ਭੂਤ੍ਸ਼੍ਰਾਂ ਭਿਨਭੂਸ਼੍ਣਭਰਾਮ || ੬.੨੪ ||
ਪਾਦਸੁਂਦਰ੍ਪਦਕ੍ਰਮਭਾਿੈਃ ਭਾਤ੍ਸਰਾਂਪਰ ਟਿਰ੍ਣਗੁਣਾਢਯਾਮ |

ਭਾਰ੍ਰੋ ਿੱਰਮਭ੍੍ੁ ਰਾਮਨੁਰ੍ ੂਪਾਿੱਛਾਦਨਾਂ ਸਮਤ੍ਧ੍ ਸਵਰ੍ ਸ਼੍ੋਭਮ || ੬.੨੫ ||
ਰ੍ਾਜਸੂਯਮੁ ਖਸਨ੍ਮਖਵ੍ੁ ਿੱਰਾਂ ਿਾਸੁਦੇਿਗੁਣਤ੍ਨਤ੍ਸ਼੍ਠਰਭਾਿਾਮ |
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ਸਰ੍ਵ ਧ੍ਰ੍ਸ਼ਮਪਤ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਦਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਂ ਿਂਤ੍ਦਰਾਂ ਜਨਰਯਾ ਜਨਨੀਿਰ || ੬.੨੬ ||
ਮੌਤ੍ਲ੍ਸਂਗਹ
ਰ ਤ੍ਿ ਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਦੂਨਾਂ ਮਾਤ੍ਯਨਾ ਸਦਤ੍ਸ ਦੁਸ਼੍੍ਜਨੇਨ |

ਨਯਾਯਮਾਰ੍ਗਮਪਹਾਯ ਮਹਾਂਰਂ ਸਵੇਸ਼੍ਵਰ੍ਰਵ ਮਤ੍ਪ ਸਾਧ੍ਯਰਾऽਲ੍ਮ || ੬.੨੭ ||
ਸਿੱਜਨੈਃ ਤ੍ਰਪਯੈ ਰ੍ਤ੍ਰਦੀਨੈਃ ਚਾਤ੍ਲ੍ਰੈ ਃ ਤ੍ਲ੍ਬਲ੍ਾਿੱਛਭਮਾਰ੍ਗਾਰ |

a.
c
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ਅਪਯੁਪੇਕ੍ਸ਼ਤ੍ਸ਼੍ਰਤ੍ਿ ਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਣਦੁਃਖਾਂ ਸਾਤ੍ਰਸ਼੍ੋ ਮਤ੍ਪ ੈਸ਼੍ਿਨ ਦ੍ਭ੍ੁ ਸ਼੍੍ਾਮ || ੬.੨੮ ||
ਿਾਸੁਦੇਿ ਧ੍ਰ੍ਣੀਧ੍ਰ੍ ਨਾਥੇਰਯੁਿੱਚ ੈਰ੍ਤ੍ਪ ਮੁ ਹ ਃੁ ਪਰਿਦਂਰੀਮ |
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ਪੂ ਰ੍ਣਸਦੁਣਮਜਂ ਗਰਦੋਸ਼੍ਂ ਤ੍ਬਭਰ ਰੀਂ ਹ੍ੁ ਤ੍ਦ ਤ੍ਿਤ੍ਿ ਤਮਸ਼੍ੇਸ਼੍ਾਰ || ੬.੨੯ ||
ਿਾਰ੍ਯਰਾਂ ਬੁਧ੍ਜਨੈਰ੍ਨਨੁ ਹਾਹਾ ਨੈਸ਼੍ ਧ੍ਰ੍ਸ਼ਮ ਇਤ੍ਰ ਚਾਤ੍ਭਦਧ੍ਨਾਮ |

w

w
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ਕ੍ਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ਣਲ੍ਾਤ੍ਲ਼ਰਰਮਾਮਨਿਦਯਾਂ ਅਪਯਨਨਯਸ਼੍ਰ੍ਣਾਂ ਸ਼੍ਰ੍ਣੋ ਰਕਾਮ || ੬.੩੦ ||

w

ਿੇਤ੍ਦਜਾਤ੍ਮਿ ਪੁ ਰ੍ਾ ਭਰ੍ਰਾਗਰਯਃ ਸ ਸਵਯਂ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਰਤ੍ਰਂ ਖਲ੍ੁ ਦ੍ਭ੍ੁ ਸ਼੍੍ਵਾ |

ਪੁ ਸ਼੍ਬ
੍ ੁਿੱਤ੍ਧ੍ਰ੍ ਰ੍ੋਰ ਰ੍ੁਣਾਤ੍ਬਧਃ ਦੁਸ਼੍੍ਪਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਦਮਨਤ੍ਸਥਰ੍ਸਂਧ੍ਾਮ || ੬.੩੧ ||
ਅਿਯਯਂ ਸਰਰਮਪਯੁਪਭ ਤਯਾ ਤ੍ਿਿੱਰਮਗਰਯਤ੍ਮਿ ਦੂਰ੍ਤ੍ਯਯਾਸੁਃ |

ਜਯਾਯਸੇ ਸਗੁਰ੍ਿੇ ਹਤ੍ਰ੍ਗੀਰਾਭਾਸ਼੍ਯਮੇਸ਼੍ ਤ੍ਿਰ੍ਚਿੱਯ ਰਦਾऽਦਾਰ || ੬.੩੨ ||
ਹੇਰੁ ਿਾਤ੍ਦਤ੍ਨ ਤ੍ਿਸ਼੍ਂ ਟਬੁਿੱਧ੍ੌ ਰੀਰ੍ਥਮਰ੍ਥਯਤ੍ਰ ਗਂਰੁ ਮਨੁਜ੍ਞਾਮ |
5

ਰਾਂ ਤ੍ਦਦੇਸ਼੍ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ੋਿੱਰਮਰੀਰ੍ਥਃ ਤ੍ਚਂਰਯਨ ਸ ਪੁ ਰ੍ ੁਸ਼੍ੋਿੱਰਮ ਰ੍ਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਾਮ || ੬.੩੩ ||
ਨੀਰ੍ਜਾ ਮਲ੍ਯਮਂਿਲ੍ਵ੍ੁ ਿੱਰਯਾ ਸ਼੍ਲਾਤ੍ਘਰੋ ਭੁਤ੍ਿ ਸਦਾਲ਼ਯਨੁਯਾਰਃ |

ਸਾਧ੍ੁਪਾਂਥਪਤ੍ਰ੍ਰਾਪਮਪਾਸਯਨੁਿੱਰਰ੍ਾਂ ਤ੍ਦਸ਼੍ਮਯਾਨ੍ਮਰ੍ੁਦਂਸ਼੍ਃ || ੬.੩੪ ||
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