|| ਸ਼੍ਰੀ ||

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ

|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ ||
੭. ਸਪਤਮਃ ਸਰ੍ਗਃ

ਅਥ ਹੈਮਿਰੇ ਰਟਾਂਰਰ੍ੇ ਬਦਰ੍ੀਸ਼੍ਂਿਤ੍ਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਮਂਤ੍ਿਰਮ |

om

ਪਰ੍ਮਾਸ਼੍ਰਮਮਾਸ਼੍ਰਯਂ ਤ੍ਸ਼੍ਰਯਃ ਸਕਲਜ੍ਞਃ ਸ ਦਦਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁਰਮ || ੭.੧ ||

a.
c

ਤ੍ਹਮਿਰ੍ਸ਼੍ਰ੍ਤ੍ਿਪਰਭਾਸਹਾਃ ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਸਰਰ ਪਰਤ੍ਥਰਾ ਤ੍ਦਵ ਜਾਸ਼੍ਰਯਾਃ |

gm

ਅਤ੍ਪ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁਪਦਸ੍ਪਪ੍ੜੁ ਸ਼੍ੋऽਲਸਨੁਭਯੇ ਯਰਰ ਤ੍ਿਤ੍ਚਰਰ ਸ਼੍ਾਤ੍ਿਨਃ || ੭.੨ ||
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ਸ਼੍ਰਿਣਾਮ੍ੜੁ ਰਗੀਰ੍ਗਣੈਤ੍ਰ੍ਵਵਜੈਃ ਸ਼੍ੁ ਕਮੁ ਿਯੈਃ ਸ਼੍ੁ ਭਪਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਭਰਵ ੜੁ ਰਮ |

.y

ਕਮਲੇ ਸ਼੍ਟਰਮਤ੍ਸਿਰ੍ਾਂਰਰ੍ੈਃਅਤ੍ਪ ਹਂਸੈਃ ਪਰ੍ਮੈਰ੍ਮੇਚਕੈਃ || ੭.੩ ||

w

w

ਸੁਮਨੋਤ੍ਨਕਰ੍ੇਣ ਪੂ ਤ੍ਰ੍ਰਂ ਸਵਮਨੋऽਭੀਸ਼੍ਟਦਮਲ੍ਪਦੁਰ੍ਗਮਮ |

w

ਅਪਰ੍ਸ੍ਪਪਰ੍ਮਤ੍ਸਰ੍ਪਰਜਂ ਨਨੁ ਿੈਕੁਂਠਤ੍ਮਿਾਚਯੁਰਾਲਯਮ || ੭.੪ ||
ਰਤ੍ਮਮਂ ਪਰਤ੍ਿਸ਼੍ਂਰਮਾਸ਼੍ਰਮਂ ਦਵ ਯਤ੍ਧ੍ਕਤ੍ਰਰ ਂਸ਼੍ਦੁਦਾਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਣਮ |

ਗੁਣਸਾਰ੍ਤ੍ਿਦਃ ਕੁਰੂ ਹਲਾਦ ਅਿਲੋ ਕਯਰ੍ਸ਼੍ਯ ਇਰਯਤ੍ਚਂਰਯਨ || ੭.੫ ||
ਕਨਕਾਰੁ ਲਰਾਲਸੰਤ੍ਨਭਃ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼੍ੋ ਤ੍ਿਮਲੇਂ ਦੁਸਨ੍ਮੁ ਿਃ |
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ਗਜਰ੍ਾਜਗਤ੍ਰਰ੍ਮਹਾਭੁਜਃ ਪਰਤ੍ਰਯਾਨ ਕੋऽਯਮਪੂ ਰ੍ਵਪੂ ਰ੍ ੁਸ਼੍ਃ || ੭.੬ ||
ਅਤ੍ਰਸ਼੍ਾਂਰਿਪੁ ਤ੍ਰ੍ਿਸ਼੍ਾਕਰ੍ਃ ਸਵਯਮੇਕਾਂਰਿਰ੍ੋ ਤ੍ਦਿਾਕਰ੍ਃ |

ਇਤ੍ਰ ਨਾਸਯ ਗੁਣਾਰ੍ਣਿਾਕ੍ੜੁ ਰੇਃਉਪਮਾਨਂ ਭੁਿਨੇਸ਼੍ੁ ਲਭਯਰੇ || ੭.੭ ||
ਪਰ੍ਮਾਸ਼੍ਰਤ੍ਮਣਾਂ ਗਰਸ਼੍ਰਮੋ ਨਨੁ ਤ੍ਚਹਿਾਤ੍ਨ ਤ੍ਬਭਤ੍ਰ੍ਤ ਧ੍ੀਰ੍ਧ੍ੀਃ |

a.
c
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ਅਤ੍ਪ ਮਾਨੁਸ਼੍ਭਾਿਤ੍ਿਗਰਹੋ ਤ੍ਿਪੁ ਲਂ ਤ੍ਿਸ੍ਪਮਯਮਾਰਨੋਤ੍ਰ ਨਃ || ੭.੮ ||

gm

ਚਰੁ ਰ੍ਸ਼੍ਚਰੁ ਰ੍ਾਨਨਃ ਸਵਯਂ ਪਿਨੋ ਿਾ ਿਰ ਤ੍ਰਰ੍ੂਪ ਆਿਰ ਜਨ |

ਸ਼੍ੜੁ ਤ੍ਰਨਾਥਤ੍ਦਦ੍ੜੁ ਕ੍ਸ਼੍ਯਾऽਨਯਥਾ ਨ ਿਲੁ ਸਯਾੰਤ੍ਨਤ੍ਿਲਾਗਰਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿਾਨ ||
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੭.੯ ||
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ਅਿਲੋ ਤ੍ਕਰਲਕ੍ਸ਼੍ਣਃ ਸ ਰੈ ਃ ਇਤ੍ਰ ਸਂਤ੍ਚਂਰਯ ਕੁਰੂ ਹਲਾਕੁਲੈਃ |

w

w

w

ਅਤ੍ਿਲ਼ਂਬਗਤ੍ਰਰ੍ਿਯਸ਼੍ਾਮਯਰ ਰਰ੍ੁਮਾਰ੍ਾਰ ਸੁਰ੍ਪਾਦਪੋੋੱਰਮਮ || ੭.੧੦ ||
ਮਸ੍ਪੜੁ ਣਰਵ ਚਮੁੰ ਨਰਂ ਰਰਂ ਬਹੁਸ਼੍ਾਿਾਫਣਸੂਨਰ੍ਰਿਕਮ |

ਭਗਿਂਰਮਨਂਰਮਂਤ੍ਰਕੇ ਤ੍ਸਿਰਮੀਸ਼੍ਸਯ ਤ੍ਨਸ਼੍ੇਿਣਾਯ ਿਾ || ੭.੧੧ ||

ਅਤ੍ਰਤ੍ਚਰਰ ਤ੍ਿਤ੍ਚਰਰ ਪਤ੍ਰਰ ਣਂ ਬਹੁਿਰ੍ਣਂ ਹਤ੍ਰ੍ਗੋਤ੍ਨਿਾਰ੍ਕਮ |

ਮੁ ਤ੍ਨਨਂਦਨਤ੍ਮਂਤ੍ਦਰ੍ਾਪਰੇ ਃ ਅਤ੍ਧ੍ਕੇਸ਼੍ਟਂ ਪਰਰਾਤ੍ਮਿਾਤ੍ਧ੍ਪਮ || ੭.੧੨ ||
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ਅਮ੍ੜੁ ਰਾਤ੍ਮਮਹਾਫਲਪਰਦਂ ਦੁਰ੍ਿਾਪਂ ਹਤ੍ਰ੍ਭਤ੍ਕਤਿਤ੍ਰ੍ਿਰੈਃ |

ਤ੍ਸ਼੍ਰਰਸਾਧ੍ੁਪੁ ਰ੍ਾਣਭਾਰ੍ਰਂ ਤ੍ਨਗਮਂ ਮੂ ਰ੍ਤਤ੍ਮਿੋਰ੍ ੁਸ਼੍ਾਤ੍ਿਨਮ || ੭.੧੩ ||
ਅਥ ਰਸਯ ਸ ਿੇਤ੍ਦਕਾਂਰਰ੍ੇ ਸੁਤ੍ਿਸ਼੍ਾਲੇ ਤ੍ਿਮਲੇ ਮਨੋਹਰ੍ੇ |

ਅਿਲੋ ਤ੍ਕਰਿਾਨਨਂਰਧ੍ੀਃਤ੍ਦਤ੍ਿ ਦੇਿਾਤ੍ਨਿ ਰਾਪਸੋੋੱਰਮਾਨ || ੭.੧੪ ||
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ਅਤ੍ਪ ਸਪਤਰਯਾ ਤ੍ਿਰ੍ਾਤ੍ਜਰਾਨ ਗਰਸਂਿਯਾਨ ਗੁਤ੍ਣਨੋ ਗੁਣੋ ਜ੍ਤ੍ਿਰਾਨ |

a.
c

ਅਤ੍ਪ ਮਨਯੁਮਦਾਤ੍ਦਿਤ੍ਰ੍ਿਰਾਨ ਗਰਭੋਗਾਨ ਪਿਨਾਸ਼੍ਨਾਨ ਸਦਾ || ੭.੧੫ ||

gm

ਮੁ ਤ੍ਨਮਂਿਲਮਧ੍ਯਿਤ੍ਰ੍ਤਨਂ ਤ੍ਰਰ ਜਗਨ੍ਮਂਿਲਮਂਿਨਾਤ੍ਯਰਮ |
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ਇਹ ਸਰਯਿਰੀਸੁਰਂ ਹਤ੍ਰ੍ਂ ਪਤ੍ਰ੍ਪੂ ਰ੍ਣਪਮ
ਰ ਤ੍ਰਃ ਸਮੈਕ੍ਸ਼੍ਰ || ੭.੧੬ ||

.y

ਤ੍ਨਜਹ੍ੜੁ ਰਕਮਲੇ ऽਤ੍ਰਤ੍ਨਰ੍ਮਲੇ ਸਰਰਂ ਸਾਧ੍ੁ ਤ੍ਨਸ਼੍ਾਮਯੰ ਨਤ੍ਪ |

w

w

w

ਅਿਲੋ ਕਯ ਪੁ ਨਃਪੁ ਨਰ੍ਿਿਂ ਰਮਸੌ ਤ੍ਿਸ੍ਪਤ੍ਮਰ ਇਰਯਤ੍ਚਂਰਯਰ || ੭.੧੭ ||

ਅਗਣੋੱਯਗੁਣਾਰ੍ਣਿੋऽਮਲਃ ਸ ਤ੍ਹ ਨਾਰ੍ਾਯਣ ਏਸ਼੍ ਕੇਿਲਮ |

ਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਨਾऽਨੁਸ੍ਪੜੁ ਰਂ ਪਰ੍ਾਸ਼੍ਰ੍ਾਰ ਸੁਸ਼੍ੁ ਿੇ ਸਰਯਿਰੀ ਤ੍ਕਲਾਰਰ ਯਮ || ੭.੧੮ ||
ਧ੍ਿਲ਼ੇ ऽਸਯ ਮਨਃਪਯੋ ਤ੍ਨਧ੍ੌ ਸਦਨੁਕ੍ਰੋਸ਼੍ਤ੍ਗਰ੍ੀਂਦਰ ਲੋ ਤ੍ਲ਼ਰੇ |

ਪਰਕਟੀਭਿਤ੍ਰ ਸ੍ਪਮ ਸੁਂਦਰ੍ੀ ਦਤ੍ਯਰਾ ਦੈਰਯਤ੍ਰ੍ਪੋਸਤਰਯੀਮਯੀ || ੭.੧੯ ||
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ਇਰ ਏਿ ਪੁ ਰ੍ਾਣਗੌਰ੍ਗੌ ਸਮਹਾਭਾਰ੍ਰਪਾਤ੍ਰ੍ਜਾਰਕੇ |

ਸਤ੍ਰ ਜਾਰਿਤ੍ਰ ਿਯਜਾਯਰ ਪਰਿਰ੍ਂ ਸੂਰਰਗਣਾਮ੍ੜੁ ਰਂ ਸਵਯਮ || ੭.੨੦ ||
ਤ੍ਨਰ੍ਿਗਰਹਮੁ ਰ੍ਵਨੁਗਹ
ਰ ਂ ਤ੍ਿਦਧ੍ਰ ਪਾਂਿੁਸੁਰਾਤ੍ਦਸੋੱਜਨੇ |

om

ਅਿਨਾਿਿਨਾਯ ਸਂਤ੍ਿਦਾਂ ਸੁਤ੍ਚਰ੍ਾਯੈ ਸ਼੍ ਚਚਾਰ੍ ਚਾਰ੍ੁਗੀਃ || ੭.੨੧ ||

a.
c

ਅਧ੍ੁਨਾ ਕਤ੍ਲਕਾਲਵੜੁ ੋੱਰਯੇ ਸਤ੍ਿਰੇ ਿ ਕ੍ਸ਼੍ਣਦਾਨੁਵੜੁ ੋੱਰਯੇ |

gm

ਜਨਦ੍ੜੁ ਤ੍ਗਵਸ਼੍ਯਰਵ ਮਰਯਜਦ੍ਭਗਿਾਨਾਸ਼੍ਰਮਮਾਿਸੰਤ੍ਨਮਮ || ੭.੨੨ ||
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ਰਤ੍ਦਦਂ ਿਪੁ ਰ੍ਸਯ ਦ੍ੜੁ ਸ਼੍ਯਰੇ ਦਤ੍ਲਰੇਂ ਦੀਿਰ੍ਸੁਂਦਰ੍ਦਯੁਤ੍ਰ |

.y

ਪਰ੍ਮਾਤ੍ਜਨਯੋ ਗਪੀਠਗਂ ਮਮ ਚੇਰੋਨਯਨਾਤ੍ਭਨਂਦਨਮ || ੭.੨੩ ||

w

ਅਗਣੋੱਯਗੁਣੈ ਃ ਸੁਪੂ ਤ੍ਰ੍ਰਂ ਪਤ੍ਰ੍ਪੂ ਰ੍ਣਾਗਤ੍ਣਰਾਤ੍ਮਸਦਗੁਣਣੈਃ |

w

w

ਇਦਮਸਤਸਮਸਤਦੂਸ਼੍ਣਂ ਸਤ੍ਚਦਾਨਂਦਮਯਂ ਤ੍ਹ ਕੇਿਲਮ || ੭.੨੪ ||
ਕਮਲਾਕਮਲਾਸਨਾਤ੍ਨਲੈ ਃ ਤ੍ਿਹਗਾਹੀਂਦਰ ਤ੍ਸ਼੍ਿੇਂਦਰਪੂ ਰ੍ਵਕੈਃ |

ਪਦਪਦ੍ਮਰ੍ਜੋऽਸਯ ਧ੍ਾਤ੍ਰ੍ਰਂ ਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ਸਾ ਹਂਰ ਿਹਾਮਯਹਂ ਮੁ ਹ ਃੁ || ੭.੨੫ ||
ਪਰਣਮਾਤ੍ਮ ਪਦਦਵ ਯਂ ਤ੍ਿਭੋਃ ਧ੍ਵਜਿਜਰਾਂਕੁਸ਼੍ਪਦ੍ਮਤ੍ਚਹਿਿਰ |

ਤ੍ਨਜਮਾਨਸਰ੍ਾਗਪੀਿਨਾਦਰ੍ੁਣੀਭੂਰਤ੍ਮਿਾਰ੍ੁਣਂ ਸਵਯਮ || ੭.੨੬ ||
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ਨਨੁ ਕੇਿਲਮੇਿ ਿੈਸ਼੍ਣਿਂ ਤ੍ਸ਼੍ਰਰਿਂਰਃ ਪਦਮਾਤ੍ਮਰ੍ੋਤ੍ਚਸ਼੍ਾ |

ਰਮਸੋऽਪਯੁਭਯਸਯ ਨਾਸ਼੍ਕਾ ਤ੍ਿਜਯਂਰੇ ਨਿਰ੍ਾ ਨਿਂ ਰ੍ਤ੍ਿਮ || ੭.੨੭ ||
ਸੁਕੁਮਾਰ੍ਰਲ਼ਾਂਗੁਲੀਮਰੋ ਃ ਪਦਯੋ ਰ੍ਸਯ ਤ੍ਨਗੂਢਗੁਲ੍ਫਯੋ ਃ |

om

ਉਪਮਾਨਮਹੋ ਨ ਲਬਯਰੇ ਕਤ੍ਿਿਰ੍ਯੈਤ੍ਰ੍ਰਰ੍ੇਰਰ੍ਂ ਤ੍ਿਨਾ || ੭.੨੮ ||

a.
c

ਉਤ੍ਚਰਾਂ ਗੁਰ੍ੁਰਾਂ ਦਧ੍ਰ ਕ੍ਰਮਾਰ ਸ਼੍ੁ ਤ੍ਚ ਰੇ ਜਤ੍ਸਵ ਸੁਵੜੁ ੋੱਰਮੁ ੋੱਰਮਮ |
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ਭਜਰੋ ऽਰਰ ਚ ਭਾਜਯਰਯਦੋ ਤ੍ਿਭੁਜਂਘਾਯੁ ਗਲ਼ਂ ਸਰ੍ੂਪਰਾਮ || ੭.੨੯ ||
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ਅਚਲਾਸਨਯੋ ਗਪੋੱਤ੍ਟਕਾ ਿਰ੍ਕਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਸਕ੍ੜੁ ਦਾਪਤਤ੍ਮਸ਼੍ਟਦਮ |

w

.y

ਪਤ੍ਰ੍ਰੋ ऽਤ੍ਪ ਹਤ੍ਰ੍ਂ ਸ੍ਪਫੁਰ੍ਂਰਯਹੋ ਅਤ੍ਨਸ਼੍ਂ ਧ੍ਨਯਰਮੇਤ੍ਰ ਮੇ ਮਤ੍ਰਃ || ੭.੩੦ ||

w

ਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ੇਣ ਿਰ੍ੈਣਚਰ੍ਮਣਾ ਰ੍ੁਤ੍ਚਰ੍ਾਜਦਯੁਤ੍ਰਚਾਰ੍ੁਰ੍ੋਤ੍ਚਸ਼੍ਾ |

w

ਪਰ੍ਮੋਰ੍ ੁਤ੍ਨਰਂਬਸਂਤ੍ਗਨਾ ਪਰ੍ਮਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਰਯਾ ਤ੍ਿਰ੍ਾਜਯਰੇ || ੭.੩੧ ||
ਰਨੁਤ੍ਨਮਿਸੁਨਾਤ੍ਭਸ਼੍ੋਤ੍ਭਰੇ ਿਤ੍ਲਭੇ ਿਾਤ੍ਰ੍ਜਨਾਭ ਆਦਧ੍ੇ |

ਪਰਰਨਾਿਤ੍ਰਸੁਂਦਰ੍ੇ ਮ੍ੜੁ ਦੌ ਉਦਰ੍ੇऽਸ੍ਪਤ੍ਮਨ ਜਗਦਂਿਮਂਿਲਮ || ੭.੩੨ ||
ਹ੍ੜੁ ਦਯੇ ਕ੍ੜੁ ਰਸੋੱਜਨੋਦਯੇ ਸੁਤ੍ਿਸ਼੍ਾਲੇ ਤ੍ਿਮਲੇ ਮਨੋਹਰ੍ੇ |

5

ਉਭਯਂ ਿਹਤ੍ਰ ਰਰ ਯੀਮਯਂ ਭਗਿਾਨ ਬਰਹ੍ਮਸੁਸੂਰਰਮੁ ੋੱਰਮਮ || ੭.੩੩ ||
ਅਸਮੇऽਨਤ੍ਧ੍ਕੇ ਸੁਸਾਤ੍ਧ੍ਰੇ ਤ੍ਨਜਰਾਰੇ ਰ੍ਤ੍ਿਰ੍ਾਤ੍ਸ਼੍ਦੀਤ੍ਧ੍ਤ੍ਰ |

ਪਰਦਦੌ ਤ੍ਰਰ ਜਗੋੱਜਯਧ੍ਵਜਂ ਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਰ੍ੇਰਦਗਲ਼ਸਂਤ੍ਗ ਭੂਸ਼੍ਣਮ || ੭.੩੪ ||
ਅਤ੍ਰ੍ਿਾਤ੍ਰ੍ਜਲਕ੍ਸ਼੍ਣੋ ੋੱਲਸਤ੍ਸੁਕੁਮਾਰ੍ਾਰ੍ੁਣ ਪਾਤ੍ਣਪਦ੍ਮਯੋ ਃ |

a.
c
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ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਪੀਿਰ੍ਵੜੁ ੋੱਰਹਸਤਯੋਃਉਪਮਾਂ ਨੈਿ ਲਭਾਮਹੇऽਨਯੋ ਃ || ੭.੩੫ ||

gm

ਭਜਰਾਂ ਿਰ੍ਰਰ੍ਕ ਮੁ ਦਰਯਾ ਦਯਤ੍ਰ ਹਸਤਾਗਰਮਬੋਧ੍ਮੀਤ੍ਸ਼੍ਰੁ ਃ |
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ਅਤ੍ਧ੍ਜਾਨੁ ਸਮਰ੍ਤ੍ਪਰਂ ਪਰ੍ਂ ਕ੍ੜੁ ਰਭੂਯੋਭਯਭਂਗਮਂਗਲਮ || ੭.੩੬ ||
ਸਰਰਂ ਗਲ਼ਰਾ ਸਵਰਃ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਤ੍ਰਰ ਰਯੇ ਨੇਿ ਤ੍ਨਕਾਮਮਂਤ੍ਕਰਃ |

w

w

.y

ਸੁਤ੍ਿਿਂਤ੍ਬਰਕਂਬੁਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯਰੇ ਿਰ੍ਰ੍ੇਿਾਰਰ ਯਿਾਨ ਗੁਰ੍ੋਰ੍ਗਲ਼ਃ || ੭.੩੭ ||

w

ਸਕਲਾਸਤਕਲਂਕਕਾਤ੍ਲ਼ਮਸ੍ਪਫੁਰ੍ਤ੍ਦਂਦੁਪਰਕਰ੍ੋਰ੍ ੁਤ੍ਿਭਰ ਮਮ|

ਅਧ੍ਰ੍ੀਕੁਰ੍ ੁਰੇ ਸਵਸ਼੍ੋਭਯਾ ਿਦਨਂ ਦੇਿਤ੍ਸ਼੍ਿਾਮਣੇ ਤ੍ਰ੍ਦਮ || ੭.੩੮ ||
ਅਰ੍ੁਣਾਸ਼੍ਮਦਲਾਂਰਰ੍ੋੋੱਲਸੰਨਿਮੁ ਕਤਾਿਤ੍ਲਮਸਯ ਲੋੱਜਯੇ ਰ |

ਹਸਰਃ ਤ੍ਸਰਦਂਰਸਂਰਤ੍ਰਃ ਪਰ੍ਮਸ਼੍ਰੀਰ੍ਰ੍ੁਣੋਸ਼੍ਠਰ੍ੋਤ੍ਚਸ਼੍ਃ || ੭.੩੯ ||
ਤ੍ਦਵ ਜਵੜੁ ਂਦਕ੍ੜੁ ਰਂ ਕੁਰੂ ਹਲਾਦ ਅਨੁਯੋਗਾਂਧ੍ੁਸਹਸਰਮੁ ੋੱਰਮਮ |
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ਇਯਮੇਕਪਦੇ ਸਰ੍ਸਵਰੀ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਭਰ੍ਤਃ ਪਤ੍ਰ੍ਪੂ ਰ੍ਯਰਯਹੋ || ੭.੪੦ ||
ਜਲਜਾਯਰਲੋ ਚਨਸਯ ਮਾਂ ਅਿਲੋ ਕੋऽਯਮੁ ਪੇਰਯ ਲਾਲ਼ਯਨ |

ਕੁਰ੍ ੁਰੇ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਭਯ ਪੂ ਤ੍ਰ੍ਰਂ ਭੁਿਨਾਨਂਦਕਰ੍ਸ੍ਪਤ੍ਮਰਾਤ੍ਨਵ ਰਃ || ੭.੪੧ ||
ਉਪਕਰ੍ਣਮਮੁ ਸ਼੍ਯ ਭਾਤ੍ਸਰਾ ਰੁ ਲ਼ਸੀ ਮਂਰਰਯਰੀਿ ਲਾਤ੍ਲ਼ਰਾ |
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ਮਮ ਨਾਥ ਪਦਂ ਨ ਮਤ੍ਸਰ੍ਾਰ ਜਲਜਾਦਯਾਤ੍ਨ ਹਰ੍ੇਯੁ ਤ੍ਰ੍ਰਯਲਮ || ੭.੪੨ ||
ਤ੍ਿਭਿਾਤ੍ਭਭਿੋਦ੍ਭਿਾਤ੍ਦਕਂ ਭੁਿਨਾਨਾਂ ਭੁਿਨਪਰਭਭੁ
ੋਰ ਿੋਃ |
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ਅਨਯੋ ਰ੍ਤ੍ਪ ਦਭਰ ਤ੍ਿਭਰ ਮਾਰ ਸਭਿਾਂਭੋਜਭਿਾਤ੍ਮਨਾਂ ਭਿੇਰ || ੭.੪੩ ||
ਤ੍ਰਰ ਜਗੋੱਤ੍ਰਲਕਾਤ੍ਲ਼ਕਾਂਰਰ੍ੇ ਤ੍ਰਲਕੋऽਯਂ ਪਰ੍ਭਾਗਮਾਪਤਿਾਨ |
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ਹਤ੍ਰ੍ਨੀਲਤ੍ਗਰ੍ੀਂਦਰ ਮਸਤਕਸ੍ਪਫੁਟਸ਼੍ੋਣੋਪਲਪਂਤ੍ਕਤਸੰਤ੍ਨਭਃ || ੭.੪੪ ||
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ਨਿਮਂਬੁਧ੍ਰ੍ਂ ਤ੍ਿਿਂਬਯਦਵ ਰ੍ਤ੍ਿਦਯੁਦਵਲਯਂ ਜਗਦਗੁਣਰ੍ੋਃ |

ਅਿਲੋ ਕਯ ਕ੍ੜੁ ਰਾਰ੍ਿਰਾਮਗਾਂ ਸਜਟਾਮਂਿਲਮਂਿਨਂ ਿਪੁ ਃ || ੭.੪੫ ||
ਨ ਰ੍ਮਾऽਤ੍ਪ ਪਦਾਂਗੁਲੀਲਸੰਨਿਧ੍ੂਰ੍ਾਜਦਨਂਰਸਦਗੁਣਣਾਨ |

ਗਣਯੇ ਦ ਗਣਯਂਰਯਨਾਰ੍ਰਂ ਪਰ੍ਮਾਨ ਕੋऽਸਯ ਪਰ੍ੋ ਗੁਣਾਨ ਿਦੇਰ || ੭.੪੬ ||
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ਨ ਕੁਰੂ ਹਤ੍ਲਰਾ ਕੁਰੂਹਲਂ ਰਨੁਮੇਨਾਮਿਲੋ ਕਯ ਸਦਗੁਣਰ੍ੋਃ |

ਸਨਿਾਿਰ੍ਣਾਂਿਦਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਨੋ ਗ੍ੜੁ ਹਬੁੋੱਧ੍ਯਾ ਮਮ ਤ੍ਨਸ਼੍ੁਰੂ ਹਲਮ || ੭.੪੭ ||
ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਚਂਰਯਰਾ ਮਹਾਤ੍ਧ੍ਯਾ ਪਦਿੀਂ ਬਾਹਯਗਰਾਮਰੀਯੁ ਸ਼੍ਾ |

ਸ ਮਨੋਨਯਨੈਃ ਪੁ ਰ੍ਾਗਰਃ ਰਰ ਆਪੇ ਿਪੁ ਸ਼੍ਾऽਤ੍ਪ ਿੇਦਰ੍ਾਟ || ੭.੪੮ ||
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ਗੁਰ੍ੁਭਤ੍ਕਤਭਰ੍ਾਨਰਾਕ੍ੜੁ ਤ੍ਰਃ ਤ੍ਿਰ੍ਚੋੱਯਾਂਜਤ੍ਲਬਂਧ੍ਮਂਜਸਾ |
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ਕ੍ਸ਼੍ਣਮਾਮੁ ਕੁਲ਼ੀਕ੍ੜੁ ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਣਃ ਸ ਗੁਰ੍ੁਂ ਕੇਿਲਮਭਯਿਂਦਰ || ੭.੪੯ ||
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ਤ੍ਿਨਯਾਭਰ੍ਣੇ ਨ ਭੂਤ੍ਸ਼੍ਰਃ ਸ੍ਪਫੁਟਮਸ਼੍ਟਾਂਗਤ੍ਿਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਟਚੇਤ੍ਸ਼੍ਟਰਃ |
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ਭਗਿੋੱਰਮਪਾਦਪਂਕਜੇ ਭਗਿਾਨ ਸ ਪਰਣਨਾਮ ਭਾਗਯਿਾਨ || ੭.੫੦ ||
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ਸ ਤ੍ਨਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਪਰ੍ਾਸ਼੍ਰ੍ਾਤ੍ਮਜਃ ਪਰਣਰਂ ਪਰੇਸ਼੍ਠਮਸ਼੍ੇਸ਼੍ਸਦਗੁਣਣੈਃ |
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ਕਰ੍ਯੋ ਰ੍ਯੁਗਲ਼ੇ ਨ ਿਲਗੁਣਨਾ ਰਮੁ ਦਸਿਾਪਯਦਾਸ਼੍ੁ ਪਾਤ੍ਰਨਾ || ੭.੫੧ ||
ਅਤ੍ਮਰਪਰਮਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ੁਰੀਸ਼੍ਵਰ੍ਃ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ੇਭੇ ਪਤ੍ਰ੍ਗ੍ੜੁ ਹਯ ਰਂ ਦ੍ੜੁ ਰਮ |

ਪਰਣਯਾਮ੍ੜੁ ਰਪੂ ਰ੍ਣਮਾਨਸਃ ਸ੍ਪਤ੍ਮਰਿਕਤਰਃ ਪਤ੍ਰ੍ਫੁੋੱਲਲੋ ਚਨਃ || ੭.੫੨ ||
ਯਮਜਾਮਯੁਦਿਾਸ ਊਤ੍ਰ੍ਿਰੋ ਯਤ੍ਦ ਜਾਂਬੂਨਦਿਾਤ੍ਰ੍ ਸਂਿਰਜੇਰ |

ਕਨਕਦਯੁਤ੍ਰਮਧ੍ਵਸਂਗਿਾਨੁਪਮੀਯੇ ਰ ਸ ਰੇ ਨ ਨੀਲਭਾਃ || ੭.੫੩ ||
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ਯਤ੍ਦ ਰ੍ਾਜਤ੍ਿਭੂਸ਼੍ਣੈ ਰ੍ਯੁਰੌ ਤ੍ਦਵ ਜਿਰ੍ਯਾਨਵ ਯਜਾਤ੍ਿਮੌ ਹਰ੍ੀ |

ਨ੍ੜੁ ਪਗੋਰਰਭੁਿੋਃ ਪੁ ਰ੍ਾऽਤ੍ਮਨੋਃ ਸ੍ਪਫੁਟਰੁਲਯਾਿੁਪਗੂਢਯੋ ਰ੍ਤ੍ਮਥਃ || ੭.੫੪ ||
ਇਦਮਾਪ ਸ਼੍ੁ ਕੋऽਤ੍ਪ ਲਾਲ਼ਨਂ ਨ ਸਮਗਰਂ ਜਗਰਾਂ ਤ੍ਪਰੁ ਃ ਤ੍ਪਰੁ ਃ |

ਅਲਤ੍ਭਸ਼੍ਟ ਯਦੇਸ਼੍ ਧ੍ਨਯ ਇਰਯਤ੍ਰਕੌਰੂ ਹਲਮਾਤ੍ਪ ਰਾਪਸੈਃ || ੭.੫੫ ||
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ਅਮੁ ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾ ਤ੍ਿਨਯੇ ਨ ਰਸ੍ਪਮੈ ਗੁਰ੍ੋਰ੍ਤ੍ਭਪਰਾਯਤ੍ਿਦੋ ਤ੍ਿਦਗ੍ਾਃ |
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ਰਦਾऽਨੁਰ੍ ੂਪਂ ਦਦੁਰ੍ਾਸਨਂ ਰੇ ਚਰੁ ਰ੍ਮੁ ਿਾਯੇ ਿ ਮੁ ਕੁਂਦਦਾਸਾਃ || ੭.੫੬ ||
ਆਸਯਰਾਤ੍ਮਰਯੁਦੀਰ੍ਯੋਪਤ੍ਿਸ਼੍ਟੇ ਸਰਯਿਰਯਾਃ ਸੁਰੇ ਸਰਯਿਾਤ੍ਚ |
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ਨਂਦਯਨ ਮਂਦਹਾਸਾਿਲੋ ਕੈਃ ਰਾਨ ਮੁ ਨੀਂਦਰ ਾਤ੍ਨਹੋਪਾਤ੍ਿਸ਼੍ਰ ਸਃ || ੭.੫੭ ||
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ਅਿਗਮਯ ਰਂ ਮੁ ਤ੍ਨਗਣਾ ਿਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਠਰੋ
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ਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਿਦਵ ਯਧ੍ੁਤ੍ਰ੍ਵ ਤ੍ਧ੍ਤ੍ਿਦੋऽਸਯ ਮਾਨਨਾਮ |
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ਅਤ੍ਪ ਸਂਕਥਾਃ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਸੁਿਾਃ ਕਿੀਂਦਰ ਯੋ

ਰ੍ਨਯੋ ਤ੍ਰ੍ਿਸ਼੍ਮਯ ਪਰ੍ਮਾਂ ਮੁ ਦਂ ਯਯੁ ਃ || ੭.੫੮ ||
ਸਜ੍ਞਿਾਨਾਯਾऽਨਂਦਤ੍ਿਜਜਾਨਮੂ ਰ੍ਤੀ ਪਰਾਪਤੌ ਪ੍ੜੁ ਥਵੀਮਾਸ਼੍ਰਮੇ ਰਰਰ ਰਾਿਰ |

ਜਾਜਵਲਯੇਰੇ ਤ੍ਿਸ਼੍ੁਿਾਯੂ ਸ੍ਪਮ ਦੇਿੌ ਿੇਦਿਯਾਸਾਨਂਦਰੀਰ੍ਿਾਤ੍ਭਧ੍ਾਨੌ || ੭.੫੯ ||
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ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ
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ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਕਰੇ ਸਪਤਮਃ ਸਰ੍ਗਃ ||
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