
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ 
ਅਣੁਤਾਿਤਮ੍ਯ ਸਂਰਿ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ੍ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਿਿਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁਵੁਿੁ 
 
ਰਵਸ਼ੁ੍ਣਸੜ੍ਵੋੱਤਮ੍ਿੁ ਪਰਕ੍ੜੁਰਤ ਕ 
ਰਿਸ਼੍ਣਟਲ਼ੇਰਿਪਲ਼ਾਿਂਤ ਗੁਣ ਪਿ 
ਮ੍ੇਰਸ਼੍ਣਟ ਪਵਿਿੁ ਕਰਿਮ੍ੇ ਵਾਣੀ ਭਾਿਰਤਗਲ਼ਿਮ੍ 
ਰਵਸ਼ੁ੍ਣਵਾਹ ਫਣੀਂਦ੍ਰ  ਮ੍ੜੁਿਰਿਗੇ 
ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਣਮ੍ਰਹਰਸ਼੍ਣਯਿਿ ਮ੍ਰਿਵਿਵਲ਼ੁ 
ਸ਼੍ਣਰੇਸ਼੍ਣਟਲ਼ੇਰਿਪਲ਼ੁ ਜਾਂਬਵਰਤਯਾਵੇਸ਼੍ਣਬਲਰਦ੍ਂਦ੍ ੨੯-੦੧ 
 
ਪਲਵਗ ਪੰਿਗਪਾਰਹਭੂਸ਼੍ਣਣ 
ਯੁਵਰਤਯਿੁ ਸਮ੍ ਤੰਮ੍ਵਲ਼ਗੇ ਜਾਂ 
ਬਵਰਤਰਗਂਤਰਲ ਕਰਿਮ੍ੇ ਇਵਰਿਂਰਦ੍ਂਦ੍ਰਕਾਮ੍ਰਿਗੇ 
ਅਵਿ ਪਰਾਣਿੁ ਕਰਿਮ੍ੇ ਕਾਮ੍ਿ 
ਕੁਵਿ ਸ਼੍ਣਰਿ ਿਰਤ ਦ੍ਅ ਗੁਿੁ ਮ੍ਿੁ 
ਪਰਵਹਮ੍ਾਿੁਤ ਕਵਿਤੇਯੇਰਿਸੁਵਿਾਿੁ ਜਿਰਿਂਦ੍ ੨੯-੦੨ 
 
ਯਮ੍ ਰਦ੍ਵਾਕਿ ਿਂਦ੍ਰ  ਮ੍ਾਿਰਵ 
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ਸਮ੍ਿੁ ਕਵਣਪ ਪਰਵਹਗਿਮ੍ਿੁ 
ਦ੍ਯੁਮ੍ਰਣਰਗਂਤਰਲ ਵਿੁਣ ਿੀਿਿੁਿਾਿਦ੍ਾਿਮ੍ਿੁ 
ਸੁਮ੍ਿਸਾਸਯ ਪਰਸੂਰਤ ਭ੍ੜੁਗੁਮੁ੍ਰਿ 
ਸਮ੍ਿੁ ਿਾਿਦ੍ਗਿਮ੍ਿਰਤਰ  
ਪਰਮੁ੍ਖ ਰਵਸ਼੍੍ਣਾਰਮ੍ਤਰ  ਵੈਵਸ੍ਤਿਿਲਗਿਮ੍ ੨੯-੦੩ 
 
ਰਮ੍ਤਰ  ਤਾਿ ਰਿਿੜੁਰਤ ਪਰਵਹ 
ਪਰਤਿ ਪਰਾਵਰਹ ਸਮ੍ਿੁ ਰਵਸ਼੍੍ਣਾ 
ਰਮ੍ਤਰ ਰਗਂਤਰਲ ਕਵਿਤੇ ਰਵਸ਼੍੍ਣਕ੍ਸੇਿ ਗਣਿਾਥਾ 
ਰਵੋੱਤਪਰਤ ਅਰਸ਼੍੍ਣਰਿਗਲ਼ਿਮ੍ਿੁ 
ਰਮ੍ਤਰ  ਮ੍ਵਦ੍ਲਾਦ੍ਵਰਿਰਗਂਤਰਲ 
ਰਬੋੱਤਰਿਪੇਿੁ ਸ਼੍ਣਤਸਥ ਰਦ੍ਰਵਜਿ ਵਯੂਹਿਾਮ੍ਗਲ਼ ੨੯-੦੪ 
 
ਮ੍ਿੁਤਿੋਂਭੋੱਤਰਿਕ ਿਾਲ੍ 
ੱੋੱਤੇਿਿੁ ਅਰਸ਼੍੍ਣਰਿ ਰਵਸ਼ੇ੍੍ਣਦੇ੍ਵਿੁ 
ਏਿਿੈਦ੍ੁ ਹਿੰੋਂ ਦ੍ੁ ੜੁਦ੍ਰਿੁ ਦ੍੍ਾਦ੍ਸ਼੍ਣਾਰਦ੍ਤਯ 
ਗੁਿੁ ਰਪਤ੍ੜੁਉਤਰ ਯਵਸ਼੍ਣਟਵਸੁਗਲ਼ੁ 
ਭਿਤ ਭਾਿਰਤ ਪ੍ੜੁਰਥ੍ ੜੁਭੁਵੇਂ 
ਦ੍ਰਿਵੁਰਦ੍ਵਿਿੁ ਸਵਮ੍ਿਸਪਾਿਾੜਹਿਹਦੁ੍ੇਂਦ੍ੁ ੨੯-੦੫ 
 
ਈ ਰਦ੍ਵੌਕਸਿਵਲ਼ਗੇ ਉਕਤਿੁ 
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ਐਦ੍ਰਿਕਦ੍ਸ਼੍ਣ ਉਰਲ਼ਦ੍ ਏਂਭ 
ੱੋੱਤੈਦ੍ੁ ਸ਼ੇ੍ਣਸ਼੍ਣਰਿਗੇਣੇਯੇਰਿਸੁਵਿੁ ਿਿਪ ਰਵਿਾਯਕਿੁ 
ਸਾਿੁ ਵੈਵਸ੍ਤ ਸ੍ਾਯਂਭੁਵ 
ਸ਼੍ਣਰੀਦ੍ ਤਾਪਸਿੁਰਲ਼ਦ੍ੁ ਮ੍ਿੁ ਏ 
ਕਾਦ੍ਸ਼੍ਣਿੁ ਰਵਘ੍ਿੇਸ਼੍ਣਰਗਂਤਰਲ ਿੀਿਿੇਰਿਸੁਵਿੁ ੨੯-੦੬ 
 
ਿਯਵਿਿਂਦ੍ਿ ਕਰਵ ਬ੍ੜੁਹਸ੍ਪਰਤ 
ਅਵਿ ਜਿੁ ਿਥਯਮੁ੍ਰਿ ਪਾਵਕ 
ਿੁਵ ਿਹਸ਼ੁ੍ਣ ਸ਼੍ਣਰਸ਼੍ਣਰਬਂਦ੍ੁ ਰਪਰਯਵਰਤਿੁ ਪਰਹਲਾਦ੍ 
ਕੁਵਲਯਪਿੁਕਤੇਤਰਿਦਂ੍ਰਲ 
ਅਵਿ ਿਵਰਹਰਣ ਸ਼੍ਣਾਮ੍ਲਾ ਜਾ 
ਿਹਰਵ ਰਵਿਾਟ੍ਪੜਜਿਯ ਸਂਜ੍ਝ੍ਨਿਯਾਦੇ੍ਰਵਯਿੁ ਅਿਮ੍ ੨੯-੦੭ 
 
ਦ੍ਯੁਿਰਦ੍ਰਗਂਤਰਲ ਿੀਿਿੇਰਿਪਿੁ 
ਅਿਰਭਮ੍ਾਰਿ ਰਦ੍ਵੌਕਸਿੁ ਕੇ 
ਿਿਮੁ੍ਰਿਗਰਲ਼ਗੇ ਕਰਿਮ੍ੇ ਸ੍ਾਹਾਦੇ੍ਰਵਗਿਮ੍ ਬੁਿ 
ਏਰਿਸੁਵਲ਼ੁਸ਼੍ਣਾਦੇ੍ਰਵ ਿੀਿਲ਼ੁ 
ਸ਼੍ਣਰਿ ਕਰਿਮ੍ੇ ਕੜ੍ਮ੍ਾਰਿਪਰਤ ਸ 
ਰਦ੍੍ਿੁਤ ਪੁਸ਼੍ਣਕਿ ਿੀਿਿੇਰਿਸੁਵ ਸੂੜਯਿਂਦ੍ਿਗੇ ੨੯-੦੮ 
 
ਕਵਿਤੇਯਰਿਪਿਸ਼੍ਣੀਰਤ ੜੁਰਸ਼੍ਣ ਪੁ 
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ਸ਼੍ਣਕਿਗੇ ਊੜਰ੍ਸ਼੍ਣ ਮੁ੍ਖਯ ਸ਼੍ਣਤ ਅ 
ਪ੍ਸਿਿੁ ਤੁਂਬੁਿਮੁ੍ਖਿੁ ਅਜਾਿਜਿੇਰਿਸੁਰਤਹਿੁ 
ਕਿੇਸੁਵਦ੍ੁ ਅਿਲਗਣ ਿਾਲ੍ 
ੱੋੱਤਿੇ ਿਤੁੜਦਸ਼੍ਣ ਦ੍੍ਯਸ਼੍ਣਟ ਸਾਰਵਿ 
ਹਰਿਮ੍ਿਰਦ੍ਯਿੁ ਸਮ੍ਿੇਰਿਸੁਵਿੁ ਰਪਂਤੇ ਪੇਰਲ਼ਦਰਿਗੇ ੨੯-੦੯ 
 
ਤਦ੍ਵਿਿ ਿਾਕਯਾਤ ਅਪ੍ਸਿ 
ਸੁਿਰਤਯਿੁ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਣਾਂਗਸਂਰਗਗ 
ਗਲ਼ਦ੍ਿ ਤਿੁਵਾਯਦ੍ਰਲ ਰਿਿਰਪਤਿੁਗਲ਼ੁ ਇਵਰਿਂਦ੍ 
ਰਤਰ ਦ੍ਸ਼੍ਣ ਗਂਿੜਗ੍ਣ ਇਵਰਿਂ 
ਦ੍ਿਮ੍ ਿਿਗਂਿੜਰ੍ਿਵਰਿਂ 
ਦ੍ੁਦ੍ਰਿਮ੍ੇ ਖਲ਼ਪਰਤਗਲ਼ਿਮ੍ਿੁ ਿੂਿੁ ਗੁਣਰਦਂ੍ਦ੍ ੨੯-੧੦ 
 
ਪ੍ੜੁਰਥ੍ਪਰਤਗਰਲ਼ਰਗਂਤ ਸ਼੍ਣਤ ਮ੍ਿੁ 
ਜਵੋੱਤਮ੍ਿੁ ਕਰਿਮ੍ੇਰਿਪਰਿਵਰਿਂ 
ਦ੍ੁੋੱਤਿਵੋੱਤਿ ਿੂਿੁ ਗੁਣਰਦਂ੍ਦ੍ਰਿਕਿਾਦ੍ਵਿ 
ਰਿਤਯਦ੍ਰਲ ਰਿਂਰਤਸੁਤ ਿਰਮ੍ਸੁਤ 
ਭ੍ੜੁਤਯ ਿਾਿਹਦੁ੍ੇਂਬ ਭਕਤਿ 
ਰਿੋੱਤਦ੍ਰਲ ਿੇਲੇਗੋਂਿੁ ਕਿੁਰਣਪਿਰਖਲ਼ਸੌਖਯਗਲ਼ ੨੯-੧੧ 
 
ਦੁ੍ਮ੍ ਲਤਾ ਤ੍ੜੁਣ ਗੁਲ੍ਮ੍ ਜੀਵਿੁ 
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ਕ੍ਰਮ੍ਰਦ੍ ਿੀਿਿੁ ਇਵਰਿਰਗਂਤਾ 
ਿਮ੍ਿੇਰਿਸੁਵਿੁ ਰਿਤਯਬੋੱਿਰਿਰਗਂਤਲਜ੍ਝ੍ਨਿਯਾਰਿ 
ਤਮ੍ਰਸਗਯਵਗਯਿ ਭ੍ੜੁਤਯਿਿਮ੍ਿੁ 
ਅਮ੍ਿੁਸ਼੍ਣਾਦ੍ਯਰਭਮ੍ਾਰਿ ਦੈ੍ਤਯਿੁ 
ਿਮੁ੍ਰਿ ਮ੍ਵਦ੍ਲਾਦ੍ਵਰਿਰਗਂਤਰਲ ਰਵਪਰਰਿਰਤਰਤ ਿੀਿ ੨੯-੧੨ 
 
ਅਲਕੁਰਮ੍ਯੁ ਤਾ ਿੀਿਲ਼ੇਰਿਪਲ਼ੁ 
ਕਰਲ ਪਿਮ੍ਿੀਿਤਮ੍ਿਵਰਿਂ 
ਦ੍ੁਰਲ਼ਦ੍ ਪਾਰਪਗਰਲ਼ੋੱਲ ਿੋਿਲੁ ਈਜਗੋੱਤਰ ਯਰਦ੍ 
ਮ੍ਲਰਵਸੜਜਿਕਾਲਦ੍ਰਲ ਕ 
ੱੋੱਤਲੇਯਵਲ਼ਗੇ ਕਸ਼੍ਮ੍ਲ ਕੁਮ੍ਾੜਗ 
ਸਥਲ਼ਗਲ਼ਰਲ ਰਿਂਤਿੇਯ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪੁਦ੍ੁ ਬੋੱਲਵਿੁ ਰਿਤਯ ੨੯-੧੩ 
 
ਸਤ੍ਜੀਵਿ ਮ੍ਾਰਿ ਬਰਹ੍ਮ੍ਿੁ 
ਰਿਤਯਬੋੱਿਿਵਲ਼ਗੇ ਪੁਿਂਜਿ 
ਦੈ੍ਤਯ ਸਮੁ੍ਦ੍ਾਯਾਰਿਪਰਤ ਕਰਲਯੇਰਿਪ ਪਵਮ੍ਾਿ 
ਰਿਤਯਦ੍ਰਲ ਅਵਿਵਲ਼ਗੇ ਕੜ੍ਮ੍ਪਰ 
ਵੜਤਕਿੁ ਤਾਿਾਰਗ ਸ਼੍ਣਰੀਪੁਿੁ 
ਸ਼੍ਣਵੋੱਤਮ੍ਿ ਸਂਪਰੀਰਤ ਗਵਸੁਗ ਮ੍ਾਰਿ ਮ੍ਾਰਿਸੁਵ ੨੯-੧੪ 
 
ਪਰਾਣਦੇ੍ਵਿੁ ਰਤਰ ਰਵਿਿਵਲ਼ਗੇ ਪਰ 
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ਵੀਣ ਤਾਿੇਂ ਦੇ੍ਰਿਰਸ ਅਰਿਕਾ 
ਿਾਿੁਸਾਿਰਦ੍ ਕੜ੍ਮ੍ਗਲ਼ ਤਾ ਮ੍ਾਰਿ ਮ੍ਾਰਿਸੁਵ 
ਜ੍ਝ੍ਨਿਯਾਿ-ਭਰਕਤ ਸੁਿੜਗੇ ਰਮ੍ਸ਼੍ਣਰ 
ਜ੍ਝ੍ਨਿਯਾਿ ਮ੍ਿਯਮ੍ ਜੀਵਰਿਗੇ ਅ 
ਜ੍ਝ੍ਨਿਯਾਿ ਮ੍ਵਹ ਦੇ੍੍ਸ਼੍ਣਗਲ਼ ਦੈ੍ਤਯਰਿਗੇ ਕਵਿੁਰਤੋੱਪ ੨੯-੧੫ 
 
ਦੇ੍ਵਦੈ੍ਤਯਿ ਤਾਿਤਮ੍ਯਵ 
ਿੀ ਰਵਿਰਦ੍ ਰਤਰਲ਼ਦੇ੍ੋੱਲਿਵਲ਼ੁ ਲ 
ਮ੍ੀਵਿਿੇ ਸੜ੍ਵੋੱਤਮ੍ਿੁ ਏਂਦ੍ਰਿਦ੍ੁ ਰਿਤਯਦ੍ਰਲ 
ਸੇਰਵਸੁਵ ਭਕਤਰਿਗਵਰਲਦ੍ੁ ਸੁਖ 
ਵੀਵ ਸੜਤ੍ਰ ਦ੍ਰਲ ਸੁਖਮ੍ਯ 
ਸ਼੍ਣਰੀ ਰਵਰਿਂਿਾਦ੍ਯਮ੍ਿਿੁਤ ਜਗੰਿਾਥ ਰਵੋੱਠਲਿੁ ੨੯-੧੬ 
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