|| ਸ਼੍ਰੀ ||

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||

੩. ਤ੍ੜੁ ਰੀਯਃ ਸਰ੍ਗਃ

ਅਥ ਕਦਾਚਨ ਸੁਂਦਰ੍ਨਂਦਨਸ੍ਤ੍ਮਰਮੁ ਖੇਂਦੁਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਾਂ ਦਤ੍ਯਰੌ ਨ੍ੜੁ ਣਾਮ |

ਮਹਮਰੋ ਤ੍ਨਜਬਂਧ੍ੁਮੁ ਦੇ ਮੁ ਦਾ ਪਰਯਯਰੁ ਃ ਸਵਜਨਃ ਸਹ ਦਂਪਰੀ || ੩.੧ ||

om

ਸਵਜਨਰਾਪਗਮਾਗਮਸਂਗਮਪਰਤ੍ਰਸਭਾਤ੍ਜਰਪੂ ਰ੍ਵਕਸਂਭਰਮੇ |

a.
c

ਅਤ੍ਿਦੁਸ਼੍ੀ ਜਨਨੀਤ੍ਰ ਸ ਬਾਲਕਃ ਸ਼੍ਰ੍ਣਰੋ ਰ੍ਣਰੋ ਤ੍ਨਰ੍ਗਾਾੰਨ੍ੜਤ੍ਭਃ || ੩.੨ ||

ਕਵ ਨੁ ਤ੍ਯਯਾਸਤ੍ਸ ਰਾਰ ਨ ਸਾਂਪਰਰਂ ਸਵਜਨਸਂਰਯਜਨਂ ਰਿ ਸਾਂਪਰਰਮ |

gm

ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਿਭੁਃ ਪਤ੍ਥਕੈਰ੍ ੁਤ੍ਦਰੋ ਿਰ ਜਨ ਸ੍ਤ੍ਮਰਮਨਾਕੁਲਮੁ ੁੱਰਰ੍ਮਾਰਨੋਰ || ੩.੩ ||

ou
si

ਰਵ ਤ੍ਰ੍ਰਮੇਰਯ ਸ ਕਾਨਨਦੇਿਰਾਸਦਨਮਰਰ ਨਨਾਮ ਰ੍ਮਾਪਤ੍ਰਮ |

ਅਤ੍ਪ ਰਰਃ ਪਰਗਰੋ ਲਘੁ ਨਾਤ੍ਿਕੇੜਯੁਪਪਦਾਂਰਰ੍ਸਦ੍ਮਗਰਂ ਚ ਰਮ || ੩.੪ ||

.y

ਨਤ੍ਿਨਨਾਭਤ੍ਨਭਾਲਨਸਂਮਦਾਗਮਤ੍ਿਕਸਵਰ੍ਭਾਸਵਰ੍ਲੋ ਚਨਃ|

w

ਜਨਮਨੋਨਯਨਾਂਬੁਜਭਾਸਕਰ੍ੋ ਰ੍ਜਰਪੀਠਪੁ ਰ੍ਂ ਪਰਯਯਾਿਸੌ || ੩.੫ ||

w

w

ਸੁਹਯਮੇਧ੍ਗਣਾਤ੍ਰਸ਼੍ਯਾਲਿੋ ਹਤ੍ਰ੍ਨਮਸਕੜੁ ਰਯਃ ਸੁਕ੍ੜੁ ਰਾ ਇਮਾਃ

ਇਤ੍ਰ ਸੁਰ੍ੈਰ੍ਤ੍ਪ ਭੂਸੁਰ੍ਮਂਿਲੈ ਃ ਸਮਨਮਰ ਸ ਸਤ੍ਿਸ੍ਮਯਮੀਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਃ || ੩.੬ ||

ਨ ਤ੍ਹ ਹਤ੍ਰ੍ਂ ਸਰਰਂ ਨ ਨਮਰਯਸੌ ਨ ਚ ਨ ਪਸ਼੍ਯਤ੍ਰ ਨਾਤ੍ਪ ਨ ਿਂਦਰੇ |

ਅਤ੍ਪ ਰਥੇਤ੍ਰ ਤ੍ਿਧ੍ਾਯ ਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਰਃ ਸ ਨਨੁ ਸਾਧ੍ੁਜਨਾਨ ਸਮਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਰ || ੩.੭
||

ਅਨਿਲੋ ਕਯ ਸੁਰਂ ਸੁਰਿਤ੍ਸਲੋ ਮ੍ੜੁ ਗਯਰੇ ਸ੍ਮ ਮਹੀਸੁਰ੍ਪੁ ਂਗਿਃ |

ਮੁ ਹ ਰ੍
ੁ ਪੜੁ ੁੱਛਦਮੁ ਸ਼੍ਯ ਗਤ੍ਰਂ ਨਰ੍ਾਨ ਪਤ੍ਥ ਪਤ੍ਥ ਪਰਗਰੋ ਨੁਪਦਂ ਦੁਰਮ || ੩.੮ ||
1

ਜਨਸਦਾਗਤ੍ਰਸੂਤ੍ਚਰਿਰ੍੍ਮਨਾ ਪਰਤ੍ਰਪਦਂ ਿਰ ਜਰਾ ਪਰ੍ਯਾ ਤ੍ੜੁ ਸ਼੍ਾ |

ਤ੍ਦਵ ਜਮਹਾਮਧ੍ੁਪੇਨ ਮਨੋਹਰ੍ਂ ਸ੍ਤ੍ਮਰਮਲਾਤ੍ਭ ਸੁਰਾਨਨਿਾਤ੍ਰ੍ਜਮ || ੩.੯ ||
ਤ੍ਿਰ੍ਹਦੂਨਰਯੋ ਦਗਮਨੋਨ੍ਮੁ ਖਂ ਨਯਰ੍ੁਣਦਸ਼੍ੁ ਪੁ ਰ੍ਾ ਸ ਯਯੋ ਰ੍੍ੜੁ ਸ਼੍ੋਃ |

ਅਥ ਰਯੋ ਃ ਪਰਮਦੋੁੱਤ੍ਥਰਮਪਯਦਃ ਪਰਤ੍ਰਤ੍ਨਰ੍ੁੁੱਧ੍ਯ ਤ੍ਗਰ੍ਂ ਗੁਰ੍ੁਰ੍ਬਰਿੀਰ || ੩.੧੦
||

ਅਤ੍ਯ ਸੁਰੇਦਮੁ ਦਾਹਰ੍ ਰਰਵ ਰੋ ਨਨੁ ਸਮਾਗਰਿਾਨਤ੍ਸ ਸਾਂਪਰਰਮ |

om

ਸਵਜਨਰਾਰ੍ਤ੍ਹਰਸਯ ਰੁ ਕੋऽਰਰ ਰੇ ਸਹਚਰ੍ੋऽਰ੍ਭਕ ਦੀਰ੍ਘਰਮੇ ਪਤ੍ਥ || ੩.੧੧ ||

a.
c

ਜਨਕਿਾਚਤ੍ਮਮਾਮਿਧ੍ਾਰ੍ਯਨ ਕਿਮੁ ਦਾਹਰ੍ਦਂਬੁਰ੍ੁਹਕ੍
ੇ ਸ਼੍ਣਃ |

gm

ਸਵਪਦਮਾਿਰ ਜਰੋ ਿਰ ਜਰੋ ऽਪਯਰੋ ਨਨੁ ਸਖਾ ਮਮ ਕਾਨਨਗੋ ਤ੍ਿਭੁਃ || ੩.੧੨ ||
ਰਤ੍ਦਰਰ੍ਾਯਰਨਾੁੱਰੁ ਯਦਾऽਗਮਂ ਕ੍ੜੁ ਰਰ੍ਤ੍ਰਃ ਖਲੁ ਰਰਰ ਹਤ੍ਰ੍ਃ ਸਖਾ

ou
si

ਅਹਤ੍ਮਹਾਤ੍ਪ ਮਹੇਂਦਰਤ੍ਦਗਾਲਯਂ ਪਰਣਰਿਾਨੁਰ ਯਾਿਦਧ੍ੀਸ਼੍ਵਰ੍ਮ || ੩.੧੩ ||

.y

ਅਤ੍ਪ ਰਰੋ ऽਹਮੁ ਪੇਰਯ ਸਹਾਮੁ ਨਾ ਭਗਿਰੇ ऽਰਰ ਸਰੇ ਪਰਣਤ੍ਰਂ ਿਯਧ੍ਾਮ |

w

੩.੧੪ ||

w

ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਨਗਦਯ ਤ੍ਿਭਾਤ੍ਰ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ੁ ਃ ਸ੍ਮ ਤ੍ਿਸ੍ਤ੍ਮਰਸਭਾਜਨਚੀਰ੍ਣਸਭਾਜਨਃ ||

w

ਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਹਰਸਵਜਨਂ ਚਰ੍ਣਤ੍ਪਰਯਂ ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਭੂਰਭਯਂਕਰ੍ਿਰ੍੍ਮਤ੍ਨ |

ਅਤ੍ਯ ਕ੍ੜੁ ਪਾਲਯ ਪਾਲਯ ਬਾਲਕਂ ਲਘੁ ਸ਼੍ੁ ਭਸਯ ਮਮੇਰਯਨਮਦ ਤ੍ਦਵ ਜਃ ||
੩.੧੫ ||

ਰਮੁ ਪਗ੍ੜੁ ਹਯ ਸੁਰਂ ਸੁਰਪੋਤ੍ਨਤ੍ਧ੍ਃ ਗ੍ੜੁ ਹਮਸੌ ਗ੍ੜੁ ਤ੍ਹਣੀਸਤ੍ਹਰੋ ਯਯੌ |

ਉਦਯਰੀਤ੍ਰ ਤ੍ਹ ਬਾਲਤ੍ਦਿਾਕਰ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਮਰਮਭੂਰ ਸੁਜਨਾਨਨਿਾਤ੍ਰ੍ਜਮ || ੩.੧੬
||

2

ਿਰ੍ਤ੍ਿਮਾਨਤ੍ਗਰ੍ਾਿਤ੍ਪ ਚਂਤ੍ਿਕਾ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ੁ ਮਹੋ ਜਨਨੀ ਰਮਲਾਿਯਰ |

ਅਪਰ੍ਥਾ ਪਤ੍ਰ੍ਰੁ ਸ਼੍ਟਮਨਾਃ ਕਥਂ ਤ੍ਚਰ੍ਤ੍ਮਹੈਸ਼੍ ਿਸੇਦ ਤ੍ਿਸਹਾਯਕਃ || ੩.੧੭ ||
ਸਕਲਸ਼੍ਬ੍ਮਯੀ ਚ ਸਰ੍ਸਵਰੀ ਸਰਰਮਾਨਮਤ੍ਰ ਸਵਯਮੇਿ ਯਮ |

ਤ੍ਦਵ ਜਿਰ੍ੋऽਥ ਕਦਾਚਨ ਮਾਤ੍ੜੁ ਕਾਃ ਤ੍ਕਲ ਸੁਰਂ ਪਤ੍ਰ੍ਚਾਯਯਤ੍ਰ ਸ੍ਮਰਮ ||
੩.੧੮ ||

ਤ੍ਲਤ੍ਪਕੁਲਂ ਨਨੁ ਰਾਰ ਗਰੇ ਤ੍ਦਨੇ ਤ੍ਲਤ੍ਖਰਮੇਿ ਪੁ ਨਤ੍ਰ੍ਿਤ੍ਖਰਂ ਕੁਰਃ |

om

ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਨਜਪਰਤ੍ਰਭਾਗੁਣਭਾਤ੍ਿਰਂ ਹਤ੍ਰ੍ਪਦਸਯ ਿਚਸ੍ਮਨਂਦਯਰ || ੩.੧੯ ||

a.
c

ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ੁ ਰ੍ਸੌ ਪਰਤ੍ਰਭਾਂਬੁਤ੍ਧ੍ਤ੍ਰ੍ਰਯਲਂ ਜਨਮਨੋਿਚਨਗਰਹਪੀਿਨਾ |

ਨ ਭਿਰਾਤ੍ਦਤ੍ਰ ਰਂ ਤ੍ਿਜਨਸਥਲੇ ਸਵਰਨਯਂ ਸਮਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਦੇਸ਼੍ਕਃ || ੩.੨੦ ||

gm

ਮਹਿਰਾ ਸਵਜਨੇਨ ਸਮੀਤ੍ਰ੍ਰਸਵਜਨਨੀਸਤ੍ਹਰੇ ਨ ਕਦਾਚਨ |

ou
si

ਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਿਾਚਨਯਾऽਤ੍ਰ੍ਿਰਿਾਤ੍ਕਛਰਯਾ ਪਰਤ੍ਰਯਯੇ ਪਰਭੁਣਾ ਘ੍ੜੁ ਰਿੁੱਲਯਤ੍ਪ || ੩.੨੧
||

w

.y

ਪਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਦਾ ਤ੍ਨਰਰ੍ਾਂ ਪਤ੍ਰ੍ਿਾਤ੍ਰ੍ਰਃ ਤ੍ਸ਼੍ਿਪਦਃ ਤ੍ਕਲ ਧ੍ੌਰਪਟੋਦ੍ਭਿਃ |

w

੩.੨੨ ||

w

ਇਹ ਕਥਾਂ ਕਥਯਨ ਦਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ੇ ਰਰਃ ਪੜੁ ਥੁ ਤ੍ਧ੍ਯਾ ਪੜੁ ਥੁ ਕਾਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਨਾऽਮੁਨਾ ||
ਇਦਮੁ ਿਾਚ ਤ੍ਿਚਾਰ੍ਤ੍ਿਚਕ੍ਸ਼੍ਣਃ ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਚ ਿਚਃ ਸ਼੍ਨਕੈਃ ਸ ਜਨਾਂਰਰ੍ੇ |

ਅਪਰ੍ਥਾ ਕਤ੍ਥਰਂ ਕਥਕ ਰਵ ਯਾ ਨਨੁ ਮਰਾਨ੍ਮਹਰਾਤ੍ਮਤ੍ਰ ਸਸ੍ਤ੍ਮਰਮ || ੩.੨੩
||

ਅਗਣਯਾੰ ਨ ਤ੍ਸ਼੍ਿਂ ਜਨਰਾ ਰਦਾ ਸਿਚਨੇ ਿਸੁਦੇਿਸੁਰਾਹਵ ਯੇ |

ਮੁ ਖਰ੍ਤ੍ਮੁੱਚਤ੍ਰ ਕੋ ਮ੍ੜੁ ਗਧ੍ੂਰ੍੍ਕਂ ਪਰਕ੍ੜੁ ਰ ਹੁਂਕ੍ੜੁ ਰ ਤ੍ਸਂਹ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ੌ ਸਤ੍ਰ || ੩.੨੪ ||

3

ਅਥ ਕਥਂ ਕਥਯੇ ਤ੍ਰ ਰਦਾ ਜਨੇ ਗਤ੍ਦਰਿਰਯੁਤ੍ਚਰਾਰ੍ਥਮੁ ਦਾਹਰ੍ਨ |

ਸ ਸਮਲਾਿਯਰ ਤ੍ਿਸ੍ਮਯੀਤ੍ਭਰ੍ਨਰ੍ੈਃ ਅਤ੍ਪ ਸੁਰ੍ੈਤ੍ਰ੍ਵ ਜਯਾਂਕੁਰ੍ਪੂ ਜਕੈਃ || ੩.੨੫ ||
ਸ ਜਨਨੀਸਤ੍ਹਰੋ ਜਨਕਂ ਗ੍ੜੁ ਹੇ ਪਰਗਰਿਾਂਸ੍ਮੁ ਦਂਰਮਿੇਦਯਰ |

ਤ੍ਨਗਦ ਰਾਰ ਤ੍ਸ਼੍ਿਃ ਕਥਕਃ ਸ ਤ੍ਕਂ ਤ੍ਿਰਥਗੀਰ੍ਥਿਾऽਹਤ੍ਮਰੀਰ੍ਯਨ || ੩.੨੬
||

ਨਨੁ ਸੁਰਾਤ੍ਿਰਥਂ ਕਤ੍ਥਰਂ ਰਵ ਯੇ ਰਯਮੁ ਮੁ ਦੀਰ੍ਯ ਸਤ੍ਿਸ੍ਮਯਮਸ੍ਮਰ੍ਰ |

om

ਪਰਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਰਃ ਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਰਾ ਖਲੁ ਮੇ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ੋਃ ਮਦਤ੍ਧ੍ਨਾਥਦਯੋ ਦਯਜੇਰਯਸੌ || ੩.੨੭

a.
c

||

ਕਥਯਰਾਂ ਪਰਥਮੇ ਕਥਯਰਯਲਂ ਸਵਜਨਕੇ ਜਨਸਂਘਵ੍ੜੁ ਰੇ ਕਥਾਮ |

gm

ਸਕਲਲੋ ਕਮਨੋਨਯਨੋਤ੍ਸਿਃ ਚਰੁ ਰ੍ਧ੍ੀਃ ਸ ਕਦਾਤ੍ਚਦਿਾਚਯਰ || ੩.੨੮ ||

ou
si

ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਸ਼੍ਾਤ੍ਖਪਦਾਰ੍ਥਤ੍ਨਿੇਦਨੇ ਤ੍ਲਕੁਚਨਾਮਨੀ ਰਦਾऽਨੁਤ੍ਦਰਾਰ੍ਥਕੇ |

ਤ੍ਕਤ੍ਮਤ੍ਰ ਰਾਰ ਰਦਰ੍ਥਮਿਰ੍ਣਯਨ ਕਥਯਸੀਤ੍ਰ ਸ਼੍ਨਰ੍ਯਮਬਰਿੀਰ || ੩.੨੯ ||

.y

ਅਿਦਰੀਤ੍ਰ ਤ੍ਪਰਰ੍ਯਤ੍ਪ ਚੋਤ੍ਦਰੇ ਪਰਤ੍ਰਬੁਭੁਤ੍ਸੁਸ਼੍ੁ ਰਰਰ ਜਨੇਸ਼੍ਵਤ੍ਪ

w

w

ਅਯਮੁ ਦੀਰ੍ਯ ਰਦਰ੍ਥਮਿਾਪ੍ਿਾਨ ਪਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਦੋ ਹਯਸਮਾਨਸੁਮਾਨਨਾਮ || ੩.੩੦ ||

w

ਬਹੁਤ੍ਿਧ੍ੈਸ਼੍ਿਤ੍ਰ੍ਰੈ ਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ ਚਾਰ੍ੁਤ੍ਭਃ ਸਕਲਲੋ ਕਕੁਰੂ ਹਲਕਾਤ੍ਰ੍ਣਮ |

ਤ੍ਦਵ ਜਿਰ੍ੇਣ ਿਯਸਯੁਤ੍ਚਰੇ ਤ੍ਸਥਰਂ ਰਮੁ ਪਨੇਰੁ ਮਨੇਨ ਦਧ੍ੇ ਮਨਃ || ੩.੩੧ ||
ਸਮੁ ਤ੍ਚਰਗਰਹਯੋ ਗਗੁਣਾਤ੍ਨਵ ਰਂ ਸਮਿਧ੍ਾਰ੍ਯ ਮੁ ਹ ਰ੍
ੂ ੍ਮਦੂਸ਼੍ਣਮ |

ਪਰਣਯਬਂਧ੍ੁਰ੍ਬਾਂਧ੍ਿਿਾਨਸੌ ਤ੍ਦਵ ਜਕੁਲਾਕੁਲਮੁ ਤ੍ਸਿਮਾਰਨੋਰ || ੩.੩੨ ||

ਤ੍ਿਤ੍ਿਧ੍ਿੇਦਰਯਾ ਤ੍ਿਤ੍ਜਹੀਰ੍ਸ਼੍ਿੋ ਿਦਨਰ੍ਂਗਪਦੇਸਯ ਤ੍ਚਰ੍ਾਯ ਯਾਃ |

ਸੁਰ੍ਿਰ੍ਪਰਮਦਾ ਅਤ੍ਪ ਸਤ੍ਪਰਯਾ ਅਤ੍ਭਨਨਂਦੁਰ੍ਹੋ ਤ੍ਿਯਰੋ ਮਹਮ || ੩.੩੩ ||
ਤ੍ਿਤ੍ਹਰਸਾਧ੍ਨਸਾਤ੍ਧ੍ਰਸਤ੍ਰਕਰ ਯੋ ਜਵਲਨਮੁ ੁੱਜਲ
ਵ ਧ੍ੀਰ੍੍ਵਲਯਾੰ ਨਯਮ |
4

ਉਪਤ੍ਨਨਾਯ ਸੁਰਂ ਸੁਕੁਮਾਰ੍ਕਂ ਕੁਸ਼੍ਤ੍ਲਨਂ ਕੁਸ਼੍ਲੀਕ੍ੜੁ ਰਸ਼੍ੀਰ੍ਸ਼੍ਕਮ || ੩.੩੪ ||

ਪਤ੍ਰ੍ਚਰ੍ਾਤ੍ਗਨਗੁਰ੍ੂ ਚਤ੍ਰ੍ਰਿਰ ਰਃ ਸੁਚਰ੍ਣਃ ਪਠ ਸਾਧ੍ੁ ਸਦਾਗਮਾਨ |

ਇਤ੍ਰ ਗੁਰ੍ੋਤ੍ਸ੍ਰਜਗਦੁਰ੍ ੁਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼੍ਣੇ ਸ੍ਫੁਟਮਹਾਤ੍ਸ ਸੁਰ੍ੈਃ ਕ੍ੜੁ ਰਸਾਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਭਃ ||
੩.੩੫ ||

ਤ੍ਜਰਕੁਮਾਰ੍ਗੁਣਂ ਸੁਕੁਮਾਰ੍ਕਂ ਤ੍ਨਜਕੁਮਾਰ੍ਮਿੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਨਰ੍ਂਰਰ੍ਮ |

ਸਮੁ ਤ੍ਚਰਾਚਰ੍ਣੇ ਚਰੁ ਰ੍ਂ ਸਵਰਃ ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਸੁਰ੍ੋ ਮੁ ਦਮਾਯਰ ਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਨ || ੩.੩੬ ||

om

ਸਪਟਖਂਿਮਤ੍ਕਂਚਨਿਰ ਕਵਤ੍ਚਰ ਸਵਤ੍ਿਭਿਾਨੁਤ੍ਚਰਂ ਚਰ੍ਣਾਤ੍ਦਕਮ |

a.
c

ਭੁਿਨਭਰ੍ੁਰ੍ਹੋ ਸਵਤ੍ਨਗੂਹਨਂ ਸੁਰ੍ਸਭਾਸੁ ਕੁਰੂ ਹਲਮਾਰਨੋਰ || ੩.੩੭ ||
ਅਤ੍ਿਰ੍ਿੈ ਰ੍ਗਰ੍ਿੋ ਸ਼੍ਮਤ੍ਭਰ੍ਾਕੁਲੀ ਕ੍ੜੁ ਰਸਮਸ੍ਜਨੋ ਤ੍ਿਚਚਾਰ੍ ਯਃ |

gm

ਕਵਤ੍ਚਦਮੁ ਂ ਤ੍ਨਜਘਾਂਸੁਰ੍ਸ਼੍ਾਂਤ੍ਰਮਾਨੁਪਸਸਰ੍ਪ ਸ ਸਰ੍ਪ ਮਯੋऽਸੁਰ੍ਃ || ੩.੩੮ ||
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ਰਵ ਤ੍ਰ੍ਰਮੁ ਦਯਰਤ੍ਿਸ੍ੜੁ ਰਮਸ੍ਕਃ ਪਰਤ੍ਰਦਦਂਸ਼੍ ਯਦੈਨਮਤ੍ਿਕ੍ਸ਼੍ਰਮ |

ਪਰਭੁਪਦਾਰ੍ੁਣਚਾਰ੍ੁਰਰ੍ਾਂਗੁਲੀਤ੍ਿਹ੍ੜੁ ਤ੍ਰਤ੍ਪਸ਼੍ਟਰਨੁਃ ਪਰਰਰਾਮ ਸਃ || ੩.੩੯ ||

.y

ਗਰ੍ੁਿਰੁ ਂਿਤ੍ਮਿ ਪਰਤ੍ਰਪਾੰਨਿਾਨ ਤ੍ਦਵ ਜਕੁਮਾਰ੍ਪਦਂ ਸ ਮਮਾਰ੍ ਚ |

w

w

ਸਮੁ ਤ੍ਚਰਂ ਚਤ੍ਰ੍ਰਂ ਮਹਰਾਤ੍ਮਦਂ ਸੁਮਨਸੋ ਮਨਸੇਸ਼੍ਟਮਪੂ ਜਯਨ || ੩.੪੦ ||

w

ਤ੍ਗਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਗੁਰ੍ਵ ਮਰ੍ੇਂਦਰਮੁ ਖੈਸ਼੍ਿ ਯੁੱਚਰ੍ਣਰ੍ੇਣੁ ਰ੍ਧ੍ਾਤ੍ਰ੍ ਸੁਰ੍ੇਸ਼੍ਵਰ੍ੈਃ |

ਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਰਸੁਰ੍ਾਂਘਰਯਤ੍ਭਿਂਦਨਪੂ ਰ੍ਵਕਂ ਸ ਤ੍ਿਦਧ੍ੇऽਧ੍ਯਯਨਂ ਛਲਮਾਨੁਸ਼੍ਃ || ੩.੪੧ ||
ਕਰ੍ਰਿੇ ਖਲੁ ਕਂਦੁਕਿਰ ਸਦਾ ਸਕਲਯਾ ਕਲਯਾ ਸਹ ਤ੍ਿਦਯਯਾ |

ਅਤ੍ਰ੍ਧ੍ਰ੍ੇਣ ਸਮਂ ਸ੍ਫੁਤ੍ਰ੍ਰਂ ਗੁਰ੍ੋਃ ਮਨਤ੍ਸ ਰਸਯ ਤ੍ਿਿਂਬਯਰੋ ਜਨਾਨ || ੩.੪੨

||

ਅਨਤ੍ਧ੍ਕੈਰ੍ਤ੍ਧ੍ਕੈਸ਼੍ਿ ਿਯਸਯਥੋ ਬਹੁਤ੍ਭਰ੍ਧ੍ਯਯਨੋਪਰ੍ਮਾਂਰਰ੍ੇ |

ਅਤ੍ਨਕਟੇ ਿਟੁਤ੍ਭਃ ਪਟੁਤ੍ਭਰ੍ੁਰ੍ੋਃ ਸ ਤ੍ਿਜਹਾਰ੍ ਸੁਖੀ ਸਤ੍ਖਤ੍ਭਃ ਸਮਮ || ੩.੪੩ ||
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ਪਦਮੁ ਦੀਰ੍ਯ ਜਿੇਨ ਤ੍ਯਯਾਤ੍ਸਰਂ ਦੁਰਸਤ੍ਖਸ਼੍ਟਭਿਰ ਸ ਪੁ ਰ੍ੁੱਸਰ੍ਃ |

ਅਯਮਯਰਨਰਯੇ ਤ੍ਰ ਨ ਤ੍ਿਸ੍ਮਯੋ ਨਨੁ ਮਨੋਜਿਤ੍ਜਰ ਪਿਨੋऽਸਕੌ || ੩.੪੪ ||
ਪਿਿਨਰੇ ਜਤ੍ਸ ਹਂਰ ਨ ਕੇਿਲਂ ਤ੍ਿਤ੍ਜਰਿਾਨ ਸ ਰਦਾ ਸਕਲਾਨ ਜਨਾਨ |

ਪਰਭੁਤ੍ਨਦੇਸ਼੍ਕਰ੍ੋ ਹਨੁਮਰ ਰਨੌ ਨਨੁ ਤ੍ਜਗਾਯ ਸ ਿਾਤ੍ਲਸੁਰਾਤ੍ਦਕਾਨ || ੩.੪੫ ||

ਜਲਤ੍ਿਹਾਰ੍ਪਰ੍ਾਜਤ੍ਯਤ੍ਭਃ ਸ੍ਪੜੁ ਧ੍ਾ ਸਤ੍ਖਤ੍ਭਰ੍ੀਤ੍ਰ੍ਰਿਾਤ੍ਰ੍ਪਤ੍ਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਰਰਮ |

ਿਦਨਮਾਕੁਲਲੋ ਚਨਮਾਦਧ੍ੇ ਸ੍ਤ੍ਮਰਮਮੁ ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਹ ਕਂਚਨ ਤ੍ਿਭਰ ਮਮ || ੩.੪੬ ||
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ਸ ਸ਼੍ਨਕੈਰ੍ਬਤ੍ਲਨੋ ਯੁ ਗਪਦਗਰਾਨ ਪਰਤ੍ਿਹ੍ੜੁ ਰੇਸ਼੍ੁ ਸਖੀਨ ਤ੍ਨਰ੍ਪਾਰਯਰ |

a.
c

ਅਸ਼੍ਨਕੈਰ੍ਯੁਗਪਰ ਪਰਕ੍ੜੁ ਰਾਹਿਾਨ ਸਹਤ੍ਸਰੋ ਤ੍ਦਵ ਜਸੂਨੁਰ੍ਯਰਨਿਾਨ || ੩.੪੭ ||
ਗਰਹਣ ਤ੍ਨਗਰਹਣੇ ਗਰਹਣੇ ਦ੍ੜੁ ਢੇ ਗੁਰ੍ੁਭਰ੍ੋੁੱਧ੍ਰ੍ਣਾਤ੍ਦਤ੍ਿਧ੍ੌ ਪਟੌ |
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ਇਹ ਤ੍ਿਭਾਿੁਪਚਾਰ੍ਤ੍ਧ੍ਯਾ ਨ੍ੜੁ ਣਾਂ ੜੁ ਰਮਯਂ ਨਨੁ ਭੀਮ ਇਰੀਤ੍ਰ੍ਰਮ || ੩.੪੮
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||

ਤ੍ਿਹਰ੍ਰੀਤ੍ਰ ਪਠਰਯਤ੍ਪ ਨ ਸ੍ਫੁਟਂ ਸਵਗ੍ੜੁ ਹਗਾਤ੍ਮਤ੍ਨ ਚਾਦੁਰਮਾਯਤ੍ਰ |
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ਪਤ੍ਰ੍ਰੁ ਰੋਸ਼੍ ਨ ਰਰਰ ਜਗਦੁਰ੍ੌ ਸ ਤ੍ਕਲ ਪੂ ਗਿਨਾਨਵ ਯਜੋ ਤ੍ਦਵ ਜਃ || ੩.੪੯ ||

w

w

ਅਥ ਕਦਾਚਨ ਸੋऽਧ੍ਯਯਨਾਂਰਰ੍ੇ ਰਮਿਦਰ ਕੁਤ੍ਪਰੋ ऽਨਯਮਨਤ੍ਸਵਨਮ |
||

w

ਪਠਤ੍ਸ ਨੋ ਸ਼੍ਠ ਰੇ ਸਤ੍ਖਤ੍ਭਃ ਸਮਂ ਤ੍ਕਤ੍ਮਤ੍ਰ ਤ੍ਨਰਯਮੁ ਦਾਤ੍ਸਰਧ੍ੀਤ੍ਰ੍ਤ੍ਰ || ੩.੫੦

ਗੁਣਤ੍ਨਕਾ ਚਰ੍ਣਾਤ੍ਦਕਗੋਚਰ੍ਾ ਨ ਮਮ ਹ੍ੜੁ ੁੱਦਤ੍ਯਰੇ ਰਯੁਤ੍ਦਰੇ ऽਮੁ ਨਾ |

ਿਦ ਤ੍ਿਸ਼੍ਾਰ੍ਦਿਾਦ ਯਥੇਪਤ੍ਸਰਂ ਰਵ ਮੁ ਪਰ੍ੀਰਯਿਦੁੱਧ੍ਰ੍ਣੀਸੁਰ੍ਃ || ੩.੫੧ ||
ਸਕਲਲਕ੍ਸ਼੍ਣਤ੍ਸ਼੍ਕ੍ਸ਼੍ਣਮੂ ਲਭੂਃ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਸਮਾਮਨਨਂ ਸਥਲਨੋਜ੍ਤ੍ਿਰਮ |

ਨ ਖਲੁ ਕੇਿਲਮਸਯ ਗੁਰ੍ੋਰ੍ਵਯਧ੍ਾਰ ਸੁਮਨਸਾਮਤ੍ਪ ਰਰਰ ਕੁਰੂ ਹਲਮ || ੩.੫੨
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||

ਤ੍ਪਰਯਿਯਸਯਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ੋਗੁਰ੍ੁਿੇਦਨਾਂ ਅਸ਼੍ਮਯਰ ਸਹਜਾਮਤ੍ਪ ਦੁੁੱਸਹਾਮ |

ਸ ਤ੍ਿਤ੍ਪਨੇ ਤ੍ਿਜਨੇ ਮੁ ਖਿਾਯੁ ਨਾ ਸ਼੍ਰਿਣ ਗੋਚਤ੍ਰ੍ਰੇ ਨ ਕਦਾਚਨ || ੩.੫੩ ||
ਅਤ੍ਧ੍ਗਰੋ ਪਤ੍ਨਸ਼੍ੁੱਚ ਸਕ੍ੜੁ ੁੱਛੁਰਾ ਪਰਕਟਭਾਗਿਰੀਤ੍ਰ ਨ ਤ੍ਿਸ੍ਮਯਃ |

ਅਤ੍ਧ੍ਗਰਾ ਨਨੁ ਜਾਰਵ ਤ੍ਪ ਨ ਸ਼੍ੁਰਾਃ ਪਰਤ੍ਰਭਯਾ ਸ਼੍ੁਰਯਃ ਸ਼੍ਰਸ਼੍ੋऽਮੁ ਨਾ || ੩.੫੪ ||

ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਾਦਥੋਪਤ੍ਨਸ਼੍ਦੋ ਤ੍ਿਭੁਰ੍ੈਰਰ੍ੇੁੱਯਾਃ

a.
c

ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਯ ਤ੍ਿਰਰਾਰ੍ ਤ੍ਿਮੋਕ੍ਸ਼੍ਬੀਜਂ

om

ਪਾਠੁੱਛਲੇ ਨ ਤ੍ਿਜਨੇऽਰ੍ਥਰ੍ਸਂ ਬੁਿਾਣਃ |
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ਗੋਤ੍ਿਂਦਭਤ੍ਕ੍ਮੁ ਤ੍ਚਰਾਂ ਗੁਰ੍ੁਦਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਣਾਂ ਸਃ || ੩.੫੫ ||

ਅਤ੍ਯ ਸਵਾਤ੍ਮਨ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨ ਦਮਯਦਮਯ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਮੁ ਤ੍ਚਰ੍ਾਦ
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ਗੁਣਾਨ ਗੂਢਾਨ ਤ੍ਿਸ਼੍ਣੋਃ ਕਥਯਕਥਯ ਸਵਾਨ ਪਰਮਦਯਨ |
ਰਦਾऽऽਨਂਦਂ ਰਨਵਾੰ ਤ੍ਨਤ੍ਰ ਸੁਮਨਸਾਂ ਸੋऽਨੁਸਰ੍ਰਾ

w
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ਮਨੁਜ੍ਞਾਮਾਦੁੱਰ ਤ੍ਰਰ ਭੁਿਨਗੁਰ੍ੁਰ ਬਰਾਹ੍ਮਣਗੁਰ੍ੋਃ || ੩.੫੬ ||

w

|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਕੁਲਤ੍ਰਲਕ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ

w

ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ
ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਕਰੇ ਤ੍ੜੁ ਰੀਯਃ ਸਰ੍ਗਃ ||
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