
|| ਸ਼੍ਰੀ ||  
ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰਃ  
|| ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯਃ || 
੭. ਸਪਤਮਃ ਸਰ੍ਗਃ  
ਅਥ ਹਮੈਿਰੇ ਰਟਾਂਰਰੇ੍ ਬਦਰ੍ੀਸ਼੍ਂਿਤ੍ਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਮਂਤ੍ਿਰਮ |  
ਪਰ੍ਮਾਸ਼੍ਰਮਮਾਸ਼੍ਰਯਂ ਤ੍ਸ਼੍ਰਯਃ ਸਕਲਜ੍ਞਃ ਸ ਦਦਰ੍ਸ਼੍ ਤ੍ਿਸ਼ੁ੍ਰਮ || ੭.੧ ||  
 
ਤ੍ਹਮਿਰ੍ਸ਼੍ਰ੍ਤ੍ਿਪਰਭਾਸਹਾਃ ਪ੍ੜੁਥੁਸਰਰ ਪਰਤ੍ਥਰਾ ਤ੍ਦਵਜਾਸ਼੍ਰਯਾਃ |  
ਅਤ੍ਪ ਤ੍ਿਸ਼ੁ੍ਪਦਸ੍ਪਪ੍ੜੁਸ਼ੋ੍ऽਲਸਨੁਭਯੇ ਯਰਰ  ਤ੍ਿਤ੍ਚਰਰ ਸ਼੍ਾਤ੍ਿਨਃ || ੭.੨ ||  
 
ਸ਼੍ਰਿਣਾਮ੍ੜੁਰਗੀਰ੍ਗਣੈਤ੍ਰ੍ਵਵਜੈਃ ਸ਼ੁ੍ਕਮੁਿਯੈਃ ਸ਼ੁ੍ਭਪਕ੍ਤ੍ਸ਼੍ਤ੍ਭਰਵ ੜੁਰਮ |  
ਕਮਲੇਸ਼੍ਟਰਮਤ੍ਸਿਰ੍ਾਂਰਰੈ੍ਃਅਤ੍ਪ ਹਂਸੈਃ ਪਰ੍ਮਰੈ੍ਮੇਚਕੈਃ || ੭.੩ ||  
 
ਸੁਮਨੋਤ੍ਨਕਰੇ੍ਣ ਪੂਤ੍ਰ੍ਰ ਂਸਵਮਨੋऽਭੀਸ਼੍ਟਦਮਲ੍ਪਦੁਰ੍ਗਮਮ |  
ਅਪਰ੍ਸ੍ਪਪਰ੍ਮਤ੍ਸਰ੍ਪਰਜਂ ਨਨੁ ਿੈਕੁਂਠਤ੍ਮਿਾਚਯੁਰਾਲਯਮ || ੭.੪ ||  
 
ਰਤ੍ਮਮਂ ਪਰਤ੍ਿਸ਼ਂ੍ਰਮਾਸ਼੍ਰਮਂ ਦਵਯਤ੍ਧ੍ਕਤ੍ਰਰ ਂਸ਼੍ਦੁਦਾਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਣਮ |  
ਗੁਣਸਾਰ੍ਤ੍ਿਦਃ ਕੁਰੂਹਲਾਦ ਅਿਲੋਕਯਰ੍ਸ਼੍ਯ ਇਰਯਤ੍ਚਂਰਯਨ || ੭.੫ ||  
 
ਕਨਕਾਰੁਲਰਾਲਸੰਤ੍ਨਭਃ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ੋ੍ ਤ੍ਿਮਲੇਂਦੁਸਨ੍ਮੁਿਃ |  
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ਗਜਰ੍ਾਜਗਤ੍ਰਰ੍ਮਹਾਭੁਜਃ ਪਰਤ੍ਰਯਾਨ ਕੋऽਯਮਪੂਰ੍ਵ ਪੂਰ੍ੁਸ਼੍ਃ || ੭.੬ ||  
 
ਅਤ੍ਰਸ਼੍ਾਂਰਿਪੁਤ੍ਰ੍ਿਸ਼੍ਾਕਰ੍ਃ ਸਵਯਮੇਕਾਂਰਿਰੋ੍ ਤ੍ਦਿਾਕਰ੍ਃ |  
ਇਤ੍ਰ ਨਾਸਯ ਗੁਣਾਰ੍ਣਿਾਕ੍ੜੁਰੇਃਉਪਮਾਨਂ ਭੁਿਨੇਸ਼ੁ੍ ਲਭਯਰੇ || ੭.੭ ||  
 
ਪਰ੍ਮਾਸ਼੍ਰਤ੍ਮਣਾਂ ਗਰਸ਼੍ਰਮੋ ਨਨੁ ਤ੍ਚਹਿਾਤ੍ਨ ਤ੍ਬਭਤ੍ਰ੍ਤ ਧ੍ੀਰ੍ਧ੍ੀਃ |  
ਅਤ੍ਪ ਮਾਨੁਸ਼੍ਭਾਿਤ੍ਿਗਰਹ ੋਤ੍ਿਪੁਲਂ ਤ੍ਿਸ੍ਪਮਯਮਾਰਨੋਤ੍ਰ ਨਃ || ੭.੮ ||  
 
ਚਰੁਰ੍ਸ਼੍ਚਰੁਰ੍ਾਨਨਃ ਸਵਯਂ ਪਿਨੋ ਿਾ ਿਰ ਤ੍ਰਰ੍ੂਪ ਆਿਰਜਨ |  
ਸ਼੍ੜੁਤ੍ਰਨਾਥਤ੍ਦਦ੍ੜੁਕ੍ਸ਼੍ਯਾऽਨਯਥਾ ਨ ਿਲੁ ਸਯਾਤੰ੍ਨਤ੍ਿਲਾਗਰਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿਾਨ || 
੭.੯ ||  
 
ਅਿਲੋਤ੍ਕਰਲਕ੍ਸ਼੍ਣਃ ਸ ਰੈਃ ਇਤ੍ਰ ਸਂਤ੍ਚਂਰਯ ਕੁਰੂਹਲਾਕੁਲੈਃ |  
ਅਤ੍ਿਲ਼ਂਬਗਤ੍ਰਰ੍ਿਯਸ਼੍ਾਮਯਰ ਰਰ੍ੁਮਾਰ੍ਾਰ ਸੁਰ੍ਪਾਦਪੋੋੱਰਮਮ || ੭.੧੦ ||  
 
ਮਸ੍ਪੜੁਣਰਵ ਚਮੁੰਨਰਂ ਰਰਂ ਬਹਸ਼ੁ੍ਾਿਾਫਣਸੂਨਰ੍ਰਿਕਮ |  
ਭਗਿਂਰਮਨਂਰਮਂਤ੍ਰਕੇ ਤ੍ਸਿਰਮੀਸ਼੍ਸਯ ਤ੍ਨਸ਼ੇ੍ਿਣਾਯ ਿਾ || ੭.੧੧ ||  
 
ਅਤ੍ਰਤ੍ਚਰਰ ਤ੍ਿਤ੍ਚਰਰ ਪਤ੍ਰਰ ਣਂ ਬਹਿੁਰ੍ਣਂ ਹਤ੍ਰ੍ਗੋਤ੍ਨਿਾਰ੍ਕਮ |  
ਮੁਤ੍ਨਨਂਦਨਤ੍ਮਂਤ੍ਦਰ੍ਾਪਰੇਃ ਅਤ੍ਧ੍ਕੇਸ਼੍ਟ ਂਪਰਰਾਤ੍ਮਿਾਤ੍ਧ੍ਪਮ || ੭.੧੨ ||  
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ਅਮ੍ੜੁਰਾਤ੍ਮਮਹਾਫਲਪਰਦਂ ਦੁਰ੍ਿਾਪਂ ਹਤ੍ਰ੍ਭਤ੍ਕਤਿਤ੍ਰ੍ਿਰੈਃ |  
ਤ੍ਸ਼੍ਰਰਸਾਧੁ੍ਪੁਰ੍ਾਣਭਾਰ੍ਰਂ ਤ੍ਨਗਮਂ ਮੂਰ੍ਤਤ੍ਮਿੋਰ੍ੁਸ਼੍ਾਤ੍ਿਨਮ || ੭.੧੩ ||  
 
ਅਥ ਰਸਯ ਸ ਿੇਤ੍ਦਕਾਂਰਰੇ੍ ਸੁਤ੍ਿਸ਼੍ਾਲੇ ਤ੍ਿਮਲੇ ਮਨੋਹਰੇ੍ |  
ਅਿਲੋਤ੍ਕਰਿਾਨਨਂਰਧ੍ੀਃਤ੍ਦਤ੍ਿ ਦੇਿਾਤ੍ਨਿ ਰਾਪਸੋੋੱਰਮਾਨ || ੭.੧੪ ||  
 
ਅਤ੍ਪ ਸਪਤਰਯਾ ਤ੍ਿਰ੍ਾਤ੍ਜਰਾਨ ਗਰਸਂਿਯਾਨ ਗੁਤ੍ਣਨੋ ਗੁਣੋਜ੍ਤ੍ਿਰਾਨ |  
ਅਤ੍ਪ ਮਨਯੁਮਦਾਤ੍ਦਿਤ੍ਰ੍ਿਰਾਨ ਗਰਭੋਗਾਨ ਪਿਨਾਸ਼੍ਨਾਨ ਸਦਾ || ੭.੧੫ ||  
 
ਮੁਤ੍ਨਮਂਿਲਮਧ੍ਯਿਤ੍ਰ੍ਤਨਂ ਤ੍ਰਰ ਜਗਨ੍ਮਂਿਲਮਂਿਨਾਤ੍ਯਰਮ |  
ਇਹ ਸਰਯਿਰੀਸੁਰ ਂਹਤ੍ਰ੍ਂ ਪਤ੍ਰ੍ਪੂਰ੍ਣਪਰਮਤ੍ਰਃ ਸਮੈਕ੍ਸ਼੍ਰ || ੭.੧੬ ||  
 
ਤ੍ਨਜਹ੍ੜੁਰਕ ਮਲੇऽਤ੍ਰਤ੍ਨਰ੍ਮਲੇ ਸਰਰਂ ਸਾਧੁ੍ ਤ੍ਨਸ਼੍ਾਮਯੰਨਤ੍ਪ |  
ਅਿਲੋਕਯ ਪੁਨਃਪੁਨਰ੍ਿਿਂ ਰਮਸੌ ਤ੍ਿਸ੍ਪਤ੍ਮਰ ਇਰਯਤ੍ਚਂਰਯਰ || ੭.੧੭ ||  
 
ਅਗਣੋੱਯਗੁਣਾਰ੍ਣਿੋऽਮਲਃ ਸ ਤ੍ਹ ਨਾਰ੍ਾਯਣ ਏਸ਼੍ ਕੇਿਲਮ |  
ਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਨਾऽਨੁਸ੍ਪੜੁਰ ਂਪਰ੍ਾਸ਼੍ਰ੍ਾਰ ਸੁਸ਼ੁ੍ਿੇ ਸਰਯਿਰੀ ਤ੍ਕਲਾਰਰ  ਯਮ || ੭.੧੮ ||  
 
ਧ੍ਿਲ਼ੇऽਸਯ ਮਨਃਪਯੋਤ੍ਨਧ੍ੌ ਸਦਨੁਕ੍ਰੋਸ਼੍ਤ੍ਗਰ੍ੀਂਦਰ ਲੋਤ੍ਲ਼ਰੇ |  
ਪਰਕਟੀਭਿਤ੍ਰ ਸ੍ਪਮ ਸੁਂਦਰ੍ੀ ਦਤ੍ਯਰਾ ਦੈਰਯਤ੍ਰ੍ਪੋਸਤਰਯੀਮਯੀ || ੭.੧੯ ||  
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ਇਰ ਏਿ ਪੁਰ੍ਾਣਗੌਰ੍ਗੌ ਸਮਹਾਭਾਰ੍ਰਪਾਤ੍ਰ੍ਜਾਰਕੇ |  
ਸਤ੍ਰ ਜਾਰਿਤ੍ਰ ਿਯਜਾਯਰ ਪਰਿਰ੍ਂ ਸੂਰਰ ਗਣਾਮ੍ੜੁਰਂ ਸਵਯਮ || ੭.੨੦ ||  
 
ਤ੍ਨਰ੍ਿਗਰਹਮੁਰ੍ਵਨੁਗਰਹਂ ਤ੍ਿਦਧ੍ਰ ਪਾਂਿੁਸੁਰਾਤ੍ਦਸੋੱਜਨੇ |  
ਅਿਨਾਿਿਨਾਯ ਸਂਤ੍ਿਦਾਂ ਸੁਤ੍ਚਰ੍ਾਯੈਸ਼੍ ਚਚਾਰ੍ ਚਾਰ੍ੁਗੀਃ || ੭.੨੧ ||  
 
ਅਧੁ੍ਨਾ ਕਤ੍ਲਕਾਲਵੜੁੋੱਰਯੇ ਸਤ੍ਿਰੇਿ ਕ੍ਸ਼੍ਣਦਾਨੁਵੜੁੋੱਰਯੇ |  
ਜਨਦ੍ੜੁਤ੍ਗਵਸ਼੍ਯਰਵ ਮਰਯਜਦ੍ਭਗਿਾਨਾਸ਼੍ਰਮਮਾਿਸੰਤ੍ਨਮਮ || ੭.੨੨ ||  
 
ਰਤ੍ਦਦਂ ਿਪੁਰ੍ਸਯ ਦ੍ੜੁਸ਼੍ਯਰੇ ਦਤ੍ਲਰੇਂਦੀਿਰ੍ਸੁਂਦਰ੍ਦਯੁਤ੍ਰ |  
ਪਰ੍ਮਾਤ੍ਜਨਯੋਗਪੀਠਗਂ ਮਮ ਚੇਰੋਨਯਨਾਤ੍ਭਨਂਦਨਮ || ੭.੨੩ ||  
 
ਅਗਣੋੱਯਗੁਣੈਃ ਸੁਪੂਤ੍ਰ੍ਰਂ ਪਤ੍ਰ੍ਪੂਰ੍ਣਾਗਤ੍ਣਰਾਤ੍ਮਸਦਗੁਣਣੈਃ |  
ਇਦਮਸਤਸਮਸਤਦੂਸ਼੍ਣਂ ਸਤ੍ਚਦਾਨਂਦਮਯਂ ਤ੍ਹ ਕੇਿਲਮ || ੭.੨੪ ||  
 
ਕਮਲਾਕਮਲਾਸਨਾਤ੍ਨਲੈਃ ਤ੍ਿਹਗਾਹੀਂਦਰ ਤ੍ਸ਼੍ਿੇਂਦਰ ਪੂਰ੍ਵ ਕੈਃ |  
ਪਦਪਦ੍ਮਰ੍ਜੋऽਸਯ ਧ੍ਾਤ੍ਰ੍ਰਂ ਤ੍ਸ਼੍ਰ੍ਸਾ ਹਂਰ ਿਹਾਮਯਹਂ ਮੁਹਃੁ || ੭.੨੫ ||  
 
ਪਰਣਮਾਤ੍ਮ ਪਦਦਵਯਂ ਤ੍ਿਭਃੋ ਧ੍ਵਜਿਜਰਾਂਕੁਸ਼੍ਪਦ੍ਮਤ੍ਚਹਿਿਰ |  
ਤ੍ਨਜਮਾਨਸਰ੍ਾਗਪੀਿਨਾਦਰ੍ੁਣੀਭੂਰਤ੍ਮਿਾਰ੍ੁਣਂ ਸਵਯਮ || ੭.੨੬ ||  

4

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ਨਨੁ ਕੇਿਲਮੇਿ ਿੈਸ਼੍ਣਿਂ ਤ੍ਸ਼੍ਰਰਿਂਰਃ ਪਦਮਾਤ੍ਮਰੋ੍ਤ੍ਚਸ਼੍ਾ |  
ਰਮਸऽੋਪਯੁਭਯਸਯ ਨਾਸ਼੍ਕਾ ਤ੍ਿਜਯਂਰੇ ਨਿਰ੍ਾ ਨਿਂ ਰ੍ਤ੍ਿਮ || ੭.੨੭ ||  
 
ਸੁਕੁਮਾਰ੍ਰਲ਼ਾਂਗੁਲੀਮਰੋਃ ਪਦਯੋਰ੍ਸਯ ਤ੍ਨਗੂਢਗੁਲ੍ਫਯੋਃ |  
ਉਪਮਾਨਮਹ ੋਨ ਲਬਯਰੇ ਕਤ੍ਿਿਰ੍ਯੈਤ੍ਰ੍ਰਰੇ੍ਰਰ੍ਂ ਤ੍ਿਨਾ || ੭.੨੮ ||  
 
ਉਤ੍ਚਰਾਂ ਗੁਰ੍ੁਰਾਂ ਦਧ੍ਰ ਕ੍ਰਮਾਰ ਸ਼ੁ੍ਤ੍ਚ ਰੇਜਤ੍ਸਵ ਸੁਵੜੁੋੱਰਮੁੋੱਰਮਮ |  
ਭਜਰੋऽਰਰ  ਚ ਭਾਜਯਰਯਦੋ ਤ੍ਿਭੁਜਂਘਾਯੁਗਲ਼ਂ ਸਰ੍ੂਪਰਾਮ || ੭.੨੯ ||  
 
ਅਚਲਾਸਨਯੋਗਪੋੱਤ੍ਟਕਾ ਿਰ੍ਕਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਸਕ੍ੜੁਦਾਪਤਤ੍ਮਸ਼੍ਟਦਮ |  
ਪਤ੍ਰ੍ਰੋऽਤ੍ਪ ਹਤ੍ਰ੍ਂ ਸ੍ਪਫੁਰ੍ਂਰਯਹ ੋਅਤ੍ਨਸ਼੍ਂ ਧ੍ਨਯਰਮੇਤ੍ਰ ਮੇ ਮਤ੍ਰਃ || ੭.੩੦ ||  
 
ਰ੍ੁਤ੍ਚਰੇ੍ਣ ਿਰੈ੍ਣਚਰ੍ਮਣਾ ਰ੍ਤੁ੍ਚਰ੍ਾਜਦਯੁਤ੍ਰਚਾਰ੍ੁਰੋ੍ਤ੍ਚਸ਼੍ਾ |  
ਪਰ੍ਮੋਰ੍ੁਤ੍ਨਰਂਬਸਂਤ੍ਗਨਾ ਪਰ੍ਮਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਰਯਾ ਤ੍ਿਰ੍ਾਜਯਰੇ || ੭.੩੧ ||  
 
ਰਨੁਤ੍ਨਮਿਸੁਨਾਤ੍ਭਸ਼ੋ੍ਤ੍ਭਰੇ ਿਤ੍ਲਭ ੇਿਾਤ੍ਰ੍ਜਨਾਭ ਆਦਧ੍ੇ |  
ਪਰਰਨਾਿਤ੍ਰਸੁਂਦਰੇ੍ ਮ੍ੜੁਦੌ ਉਦਰੇ੍ऽਸ੍ਪਤ੍ਮਨ ਜਗਦਂਿਮਂਿਲਮ || ੭.੩੨ ||  
 
ਹ੍ੜੁਦਯੇ ਕ੍ੜੁਰਸੋੱਜਨੋਦਯੇ ਸੁਤ੍ਿਸ਼੍ਾਲੇ ਤ੍ਿਮਲੇ ਮਨੋਹਰੇ੍ |  
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ਉਭਯਂ ਿਹਤ੍ਰ ਰਰ ਯੀਮਯਂ ਭਗਿਾਨ ਬਰਹ੍ਮਸੁਸੂਰਰ ਮੁੋੱਰਮਮ || ੭.੩੩ ||  
 
ਅਸਮੇऽਨਤ੍ਧ੍ਕੇ ਸੁਸਾਤ੍ਧ੍ਰੇ ਤ੍ਨਜਰਾਰੇ ਰ੍ਤ੍ਿਰ੍ਾਤ੍ਸ਼੍ਦੀਤ੍ਧ੍ਤ੍ਰ |  
ਪਰਦਦੌ ਤ੍ਰਰ ਜਗੋੱਜਯਧ੍ਵਜਂ ਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਰੇ੍ਰਦਗਲ਼ਸਂਤ੍ਗ ਭੂਸ਼੍ਣਮ || ੭.੩੪ ||  
 
ਅਤ੍ਰ੍ਿਾਤ੍ਰ੍ਜਲਕ੍ਸ਼੍ਣੋੋੱਲਸਤ੍ਸੁਕੁਮਾਰ੍ਾਰ੍ੁਣ ਪਾਤ੍ਣਪਦ੍ਮਯੋਃ |  
ਪ੍ੜੁਥੁਪੀਿਰ੍ਵੜੁੋੱਰਹਸਤਯੋਃਉਪਮਾਂ ਨੈਿ ਲਭਾਮਹऽੇਨਯੋਃ || ੭.੩੫ ||  
 
ਭਜਰਾਂ ਿਰ੍ਰਰ੍ਕਮੁਦਰਯਾ ਦਯਤ੍ਰ ਹਸਤਾਗਰਮਬੋਧ੍ਮੀਤ੍ਸ਼੍ਰੁਃ |  
ਅਤ੍ਧ੍ਜਾਨੁ ਸਮਰ੍ਤ੍ਪਰਂ ਪਰਂ੍ ਕ੍ੜੁਰਭੂਯੋਭਯਭਂਗਮਂਗਲਮ || ੭.੩੬ ||  
 
ਸਰਰਂ ਗਲ਼ਰਾ ਸਵਰਃ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਤ੍ਰਰ ਰਯੇਨੇਿ ਤ੍ਨਕਾਮਮਂਤ੍ਕਰਃ |  
ਸੁਤ੍ਿਿਂਤ੍ਬਰਕਂਬੁਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯਰੇ ਿਰ੍ਰੇ੍ਿਾਰਰ ਯਿਾਨ ਗੁਰੋ੍ਰ੍ਗਲ਼ਃ || ੭.੩੭ ||  
 
ਸਕਲਾਸਤਕਲਂਕਕਾਤ੍ਲ਼ਮਸ੍ਪਫੁਰ੍ਤ੍ਦਂਦੁਪਰਕਰੋ੍ਰ੍ੁਤ੍ਿਭਰ ਮਮ|  
ਅਧ੍ਰ੍ੀਕੁਰ੍ੁਰੇ ਸਵਸ਼ੋ੍ਭਯਾ ਿਦਨ ਂਦੇਿਤ੍ਸ਼੍ਿਾਮਣੇਤ੍ਰ੍ਦਮ || ੭.੩੮ ||  
 
ਅਰ੍ੁਣਾਸ਼੍ਮਦਲਾਂਰਰੋ੍ੋੱਲਸੰਨਿਮੁਕਤਾਿਤ੍ਲਮਸਯ ਲੋੱਜਯੇਰ |  
ਹਸਰਃ ਤ੍ਸਰਦਂਰਸਂਰਤ੍ਰਃ ਪਰ੍ਮਸ਼੍ਰੀਰ੍ਰ੍ੁਣੋਸ਼੍ਠਰੋ੍ਤ੍ਚਸ਼੍ਃ || ੭.੩੯ ||  
 
ਤ੍ਦਵਜਵੜੁਂਦਕ੍ੜੁਰਂ ਕੁਰੂਹਲਾਦ ਅਨੁਯੋਗਾਂਧੁ੍ਸਹਸਰਮੁੋੱਰਮਮ |  
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ਇਯਮੇਕਪਦੇ ਸਰ੍ਸਵਰੀ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਭਰ੍ਤਃ ਪਤ੍ਰ੍ਪੂਰ੍ਯਰਯਹ ੋ|| ੭.੪੦ ||  
 
ਜਲਜਾਯਰਲੋਚਨਸਯ ਮਾਂ ਅਿਲੋਕੋऽਯਮੁਪੇਰਯ ਲਾਲ਼ਯਨ |  
ਕੁਰ੍ੁਰੇ ਪਤ੍ਰ੍ਰ੍ਭਯ ਪੂਤ੍ਰ੍ਰਂ ਭੁਿਨਾਨਂਦਕਰ੍ਸ੍ਪਤ੍ਮਰਾਤ੍ਨਵਰਃ || ੭.੪੧ ||  
 
ਉਪਕਰ੍ਣਮਮੁਸ਼੍ਯ ਭਾਤ੍ਸਰਾ ਰੁਲ਼ਸੀ ਮਂਰਰ ਯਰੀਿ ਲਾਤ੍ਲ਼ਰਾ |  
ਮਮ ਨਾਥ ਪਦਂ ਨ ਮਤ੍ਸਰ੍ਾਰ ਜਲਜਾਦਯਾਤ੍ਨ ਹਰੇ੍ਯੁਤ੍ਰ੍ਰਯਲਮ || ੭.੪੨ ||  
 
ਤ੍ਿਭਿਾਤ੍ਭਭਿੋਦ੍ਭਿਾਤ੍ਦਕਂ ਭੁਿਨਾਨਾਂ ਭੁਿਨਪਰਭੋਰ ਭੁਿੋਃ |  
ਅਨਯੋਰ੍ਤ੍ਪ ਦਭਰ ਤ੍ਿਭਰ ਮਾਰ ਸਭਿਾਂਭਜੋਭਿਾਤ੍ਮਨਾਂ ਭਿੇਰ || ੭.੪੩ ||  
 
ਤ੍ਰਰ ਜਗੋੱਤ੍ਰਲਕਾਤ੍ਲ਼ਕਾਂਰਰੇ੍ ਤ੍ਰਲਕੋऽਯਂ ਪਰ੍ਭਾਗਮਾਪਤਿਾਨ |  
ਹਤ੍ਰ੍ਨੀਲਤ੍ਗਰ੍ੀਂਦਰਮਸਤਕਸ੍ਪਫੁਟਸ਼ੋ੍ਣੋਪਲਪਂਤ੍ਕਤਸੰਤ੍ਨਭਃ || ੭.੪੪ ||  
 
ਨਿਮਂਬੁਧ੍ਰ੍ਂ ਤ੍ਿਿਂਬਯਦਵਰ੍ਤ੍ਿਦਯੁਦਵਲਯਂ ਜਗਦਗੁਣਰੋ੍ਃ |  
ਅਿਲੋਕਯ ਕ੍ੜੁਰਾਰ੍ਿਰਾਮਗਾਂ ਸਜਟਾਮਂਿਲਮਂਿਨਂ ਿਪੁਃ || ੭.੪੫ ||  
 
ਨ ਰ੍ਮਾऽਤ੍ਪ ਪਦਾਂਗੁਲੀਲਸੰਨਿਧੂ੍ਰ੍ਾਜਦਨਂਰਸਦਗੁਣਣਾਨ |  
ਗਣਯੇਦ ਗਣਯਂਰਯਨਾਰ੍ਰਂ ਪਰ੍ਮਾਨ ਕੋऽਸਯ ਪਰੋ੍ ਗੁਣਾਨ ਿਦੇਰ || ੭.੪੬ ||  
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ਨ ਕੁਰੂਹਤ੍ਲਰਾ ਕੁਰੂਹਲਂ ਰਨੁਮੇਨਾਮਿਲੋਕਯ ਸਦਗੁਣਰੋ੍ਃ |  
ਸਨਿਾਿਰ੍ਣਾਂਿਦਰ੍ਤ੍ਸ਼੍ਨੋ ਗ੍ੜੁਹਬੁੋੱਧ੍ਯਾ ਮਮ ਤ੍ਨਸ਼੍ੁਰੂਹਲਮ || ੭.੪੭ ||  
 
ਇਤ੍ਰ ਤ੍ਚਂਰਯਰਾ ਮਹਾਤ੍ਧ੍ਯਾ ਪਦਿੀਂ ਬਾਹਯਗਰਾਮਰੀਯੁਸ਼੍ਾ |  
ਸ ਮਨੋਨਯਨੈਃ ਪੁਰ੍ਾਗਰਃ ਰਰ ਆਪੇ ਿਪੁਸ਼੍ਾऽਤ੍ਪ ਿੇਦਰ੍ਾਟ || ੭.੪੮ ||  
 
ਗੁਰ੍ੁਭਤ੍ਕਤਭਰ੍ਾਨਰਾਕ੍ੜੁਤ੍ਰਃ ਤ੍ਿਰ੍ਚੋੱਯਾਂਜਤ੍ਲਬਂਧ੍ਮਂਜਸਾ |  
ਕ੍ਸ਼੍ਣਮਾਮੁਕੁਲ਼ੀਕ੍ੜੁਰੇਕ੍ਸ਼੍ਣਃ ਸ ਗੁਰ੍ੁਂ ਕੇਿਲਮਭਯਿਂਦਰ || ੭.੪੯ ||  
 
ਤ੍ਿਨਯਾਭਰ੍ਣੇਨ ਭੂਤ੍ਸ਼੍ਰਃ ਸ੍ਪਫੁਟਮਸ਼੍ਟਾਂਗਤ੍ਿਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਟਚੇਤ੍ਸ਼੍ਟਰਃ |  
ਭਗਿੋੱਰਮਪਾਦਪਂਕਜੇ ਭਗਿਾਨ ਸ ਪਰਣਨਾਮ ਭਾਗਯਿਾਨ || ੭.੫੦ ||  
 
ਸ ਤ੍ਨਰ੍ੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਪਰ੍ਾਸ਼੍ਰ੍ਾਤ੍ਮਜਃ ਪਰਣਰਂ ਪਰੇਸ਼੍ਠਮਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਸਦਗੁਣਣੈਃ |  
ਕਰ੍ਯੋਰ੍ਯੁਗਲ਼ੇਨ ਿਲਗੁਣਨਾ ਰਮੁਦਸਿਾਪਯਦਾਸ਼ੁ੍ਪਾਤ੍ਰਨਾ || ੭.੫੧ ||  
 
ਅਤ੍ਮਰਪਰਮਤ੍ਰ ਂਸ਼੍ੁਰੀਸ਼੍ਵਰ੍ਃ ਪਤ੍ਰ੍ਰੇ੍ਭ ੇਪਤ੍ਰ੍ਗ੍ੜੁਹਯ ਰਂ ਦ੍ੜੁਰਮ |  
ਪਰਣਯਾਮ੍ੜੁਰਪੂਰ੍ਣਮਾਨਸਃ ਸ੍ਪਤ੍ਮਰਿਕਤਰਃ ਪਤ੍ਰ੍ਫੁੋੱਲਲੋਚਨਃ || ੭.੫੨ ||  
 
ਯਮਜਾਮਯੁਦਿਾਸ ਊਤ੍ਰ੍ਿਰੋ ਯਤ੍ਦ ਜਾਂਬੂਨਦਿਾਤ੍ਰ੍ ਸਂਿਰ ਜੇਰ |  
ਕਨਕਦਯੁਤ੍ਰਮਧ੍ਵਸਂਗਿਾਨੁਪਮੀਯੇਰ ਸ ਰੇਨ ਨੀਲਭਾਃ || ੭.੫੩ ||  
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ਯਤ੍ਦ ਰ੍ਾਜਤ੍ਿਭੂਸ਼੍ਣੈਰ੍ਯੁਰੌ ਤ੍ਦਵਜਿਰ੍ਯਾਨਵਯਜਾਤ੍ਿਮੌ ਹਰ੍ੀ |  
ਨ੍ੜੁਪਗੋਰਰ ਭੁਿੋਃ ਪੁਰ੍ਾऽਤ੍ਮਨੋਃ ਸ੍ਪਫੁਟਰੁਲਯਾਿੁਪਗੂਢਯੋਰ੍ਤ੍ਮਥਃ || ੭.੫੪ ||  
 
ਇਦਮਾਪ ਸ਼ੁ੍ਕੋऽਤ੍ਪ ਲਾਲ਼ਨਂ ਨ ਸਮਗਰਂ ਜਗਰਾਂ ਤ੍ਪਰੁਃ ਤ੍ਪਰੁਃ |  
ਅਲਤ੍ਭਸ਼੍ਟ ਯਦੇਸ਼੍ ਧ੍ਨਯ ਇਰਯਤ੍ਰਕੌਰੂਹਲਮਾਤ੍ਪ ਰਾਪਸੈਃ || ੭.੫੫ ||  
 
ਅਮੁਸ਼੍ਯ ਤ੍ਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾ ਤ੍ਿਨਯੇਨ ਰਸ੍ਪਮੈ ਗੁਰੋ੍ਰ੍ਤ੍ਭਪਰਾਯਤ੍ਿਦੋ ਤ੍ਿਦਗ੍ਾਃ |  
ਰਦਾऽਨੁਰ੍ੂਪਂ ਦਦੁਰ੍ਾਸਨਂ ਰੇ ਚਰੁਰ੍ਮੁਿਾਯੇਿ ਮੁਕੁਂਦਦਾਸਾਃ || ੭.੫੬ ||  
 
ਆਸਯਰਾਤ੍ਮਰਯੁਦੀਰ੍ਯੋਪਤ੍ਿਸ਼੍ਟੇ ਸਰਯਿਰਯਾਃ ਸੁਰੇ ਸਰਯਿਾਤ੍ਚ |  
ਨਂਦਯਨ ਮਂਦਹਾਸਾਿਲੋਕੈਃ ਰਾਨ ਮੁਨੀਂਦਰ ਾਤ੍ਨਹਪੋਾਤ੍ਿਸ਼੍ਰ ਸਃ || ੭.੫੭ ||  
 
ਅਿਗਮਯ ਰਂ ਮੁਤ੍ਨਗਣਾ ਿਤ੍ਰ੍ਸ਼੍ਠਰੋ  
ਤ੍ਿਤ੍ਧ੍ਿਦਵਯਧੁ੍ਤ੍ਰ੍ਵ ਤ੍ਧ੍ਤ੍ਿਦੋऽਸਯ ਮਾਨਨਾਮ |  
ਅਤ੍ਪ ਸਂਕਥਾਃ ਸ਼੍ੁਤ੍ਰਸੁਿਾਃ ਕਿੀਂਦਰ ਯੋ  
ਰ੍ਨਯੋਤ੍ਰ੍ਿਸ਼੍ਮਯ ਪਰ੍ਮਾਂ ਮੁਦਂ ਯਯੁਃ || ੭.੫੮ ||  
 
ਸਜ੍ਞਿਾਨਾਯਾऽਨਂਦਤ੍ਿਜਜਾਨਮੂਰ੍ਤੀ ਪਰਾਪਤੌ ਪ੍ੜੁਥਵੀਮਾਸ਼੍ਰਮੇ ਰਰਰ  ਰਾਿਰ |  
ਜਾਜਵਲਯੇਰੇ ਤ੍ਿਸ਼ੁ੍ਿਾਯੂ ਸ੍ਪਮ ਦੇਿੌ ਿੇਦਿਯਾਸਾਨਂਦਰੀਰ੍ਿਾਤ੍ਭਧ੍ਾਨੌ || ੭.੫੯ ||  
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|| ਇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਰਕ ਤ੍ਿਕੁਲਤ੍ਰਲਕ ਤ੍ਰਰ ਤ੍ਿਕ੍ਰਮਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਸੁਰ  
ਨਾਰ੍ਾਯਣਪਂਤ੍ਿਰਾਚਾਰ੍ਯਤ੍ਿਰ੍ਤ੍ਚਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਵਤ੍ਿਜਯੇ  
ਆਨਂਦਾਂਤ੍ਕਰੇ ਸਪਤਮਃ ਸਰ੍ਗਃ || 
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