
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ 
ਬ੍ੜੁਹੱਤਾਿਤਮ੍ਯ ਸਰਂਿ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ੍ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਿਿਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁਵੁਿੁ 
 
ਹਰਿ ਰਸਰਿ ਰਵਰਿਂਚੀਿ ਮੁ੍ਖ ਰਿ 
ੜਜਿਿ ਆਵੇਸ਼ਾਵਤਾੜਗਲ਼ 
ਸ੍ਮ੍ਰਿਸੁ ਗੁਣਗਣ ਸੜਵਕਾਲਰਿ ਭਰਕਿ ਪੂੜਵਕਰਿ 
 
ਮ੍ੀਿ ਕੂੜ੍ਮ੍ ਕ੍ਰੋਡ ਿਿਹਰਿ 
ਮ੍ਾਣਵਕ ਭ੍ੜੁਗੁਿਾਮ੍ ਿਸ਼ਿਥ 
ਸੂਿੁ ਯਾਿਵ ਬੁੱਿ ਕਲਕ ੀ ਕਰਪਲ ਵੈਕੁਂਠ 
ਸ਼ਰੀਰਿਵਾਸਿੁ ਵਯਾਸ ੜੁਸ਼ਭ ਹ 
ਯਾਿਿ ਿਾਿਾਯਿੀ ਹਂ 
ਸਾਰਿਿੁੱਿ ਰਤਰ ਰਵਕ੍ਰਮ੍ ਸ਼ਰੀਿਿ ਹ੍ੜੁਰਸ਼ਕੇਸ਼ ੨੧-੦੧ 
 
ਹਰਿਯੁ ਿਾਿਾਯਣਿੁ ਕ੍ੜੁਸ਼ਣਾ 
ਸੁਿ ਕੁਲਾਂਤਕ ਸੂੜਯ ਸਮ੍ਪਰਭ 
ਕਿੇਸੁਵਿੁ ਰਿੜੁਸ਼ਟ ਸੁਖ ਪਰਿਪੂੜਣ ਤਾਿੇਂ ਿੁ 
ਸੜਵਿੇਵੋੱਤਮ੍ਿੁ ਸੜਵਗ 
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ਪਿਮ੍ ਪੁਿੁਸ਼ ਪੁਿਾਤਿ ਜਿਾ 
ਮ੍ਿਣ ਵਰੜਜਤ ਵਾਸੁਿੇਵਾਿਯਰਮ੍ਤ ਿੂਪਾਤ੍ਮ੍ ੨੧-੦੨ 
 
ਈ ਿਰਲ਼ਿਭਵਜਿਰਿ ਲਕੁਮ੍ੀ 
ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ਬਲ ਭਕਿਯਾਰਿ ਗੁਣ ਸ ਂ
ਪੂੜਣਲੇਰਿਪਲ਼ੁ ਸੜਵਕਾਲਰਿ ਹਰਿਕ੍ੜੁਪਾਬਲਰਿ 
ਹੀਿਲ਼ੇਰਿਪਲ਼ਿਂਤ ਗੁਣਰਿ ਪੁ 
ਿਾਣ ਪੁਿੁਸ਼ਗੇ ਪਰਕ੍ੜੁਰਤਰਗਿੰਿੁ ਸ 
ਮ੍ਾਿਿੇਰਿਸੁਵਰਿੱਲ ਮੁ੍ਕਿਾਮੁ੍ਕਿ ਸੁਿਿੋਲ਼ਗੇ ੨੧-੦੩ 
 
ਗੁਣਤਰਯਗਲ਼ਮ੍ਾਰਿ ਸ਼ਰੀ ਕੁਂ 
ਰਭਰਣ ਮ੍ਹਾ ਿੁੜਗਾਂਭਰ ਰਣ ਿੁ 
ਗ੍ਰਮ੍ਰਣਯੁ ਸਤਯ ਸ਼ਾਂਰਤ ਕ੍ੜੁਰਥ ਜਯ ਮ੍ਾਯ ਮ੍ਹਲਕੁਰਮ੍ 
ਜਿਕਜਾ ਕਮ੍ਲਾਲਯਾ ਿ 
ਇਣੇਯੁ ਪਦ੍ਮ੍ਾਰਤਰ ਲੋਕੇਸ਼ਵਰਿ 
ਅਣੁਮ੍ਹੱਰਤਿੋਰਲ਼ੱਿੁ ਉਪਮ੍ਾਿਰਹਤਲ਼ੇਰਿਸਵਲ਼ੁ..ਃ ਖਾਸ਼_੨੧-੦੪ 
 
ਘੋਟਕਾਸਯਿ ਮ੍ਡਰਿਰਗਂਤਰਲ 
ਹਾਟਕੋਿਿ ਪਵਿਿੀੜਵਿੁ 
ਕੋਰਤਗੁਣਰਿਂਿਿਮ੍ਿੇਰਿਪਿੁ ਆਵ ਕਾਲਿਰਲ 
ਖੇਟਪਰਤਸ਼ੇਸ਼ਾਮ੍ਿੇਂਿਰਿ 
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ਪਾਟੁ ਮ੍ਾਡਿੇ ਸ਼ਰੀਸ਼ਿ ਕ੍ੜੁਪਾ 
ਿੋਟਰਿਂਿਰਲ ਸੜਵਿੋਲ਼ੁ ਵਯਾਪਾਿ ਮ੍ਾਡੁਵਿੁ ੨੧-੦੫ 
 
ਪੁਿੁਸ਼ ਬਰਹ੍ਮ੍ ਰਵਰਿਂਰਚ ਮ੍ਹਾ 
ਨ੍ਮ੍ਿੁਤ ਮੁ੍ਖਯਪਰਾਣ ਢੁ੍ਰਰਥਸ੍ਮ੍ੜੁਰਥ 
ਗੁਿੁਵਿ ਮ੍ਹਾਿਯਾਤ ਬਲ ਰਵਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿਤ ਰਵਖਯਾਤ 
ਗਿਲ਼ਭੁਗ੍ਭਵਿੋਗ ਭਸ਼ੇਜ 
ਸਵਿ ਵਿਣ ਵੇਿਸਥ ਜੀਵ ੇ
ਸ਼ਵਿ ਰਵਭੀਸ਼ਣ ਰਵਸ਼ਵਚੇਸ਼ਟਕ ਵੀਤਭਯ ਭੀਮ੍ ੨੧-੦੬ 
 
ਅਰਿਲ ਰਸਥਰਤ ਵੈਿਾਗਯਰਿਰਿ ਿੋ 
ਚਿ ਰਵਮੁ੍ਰਕਿਗ ਿਂਿ ਿਸ਼ਮ੍ਰਤ 
ਅਰਿਰਮ੍ਸ਼ੇਸ਼ਾਰਿਿਰ  ਸ਼ੁਰਚ ਸੱਤਵ ਾਤ੍ਮ੍ਕ ਸ਼ਿੀਿ 
ਅਣੁਮ੍ਹਿੂਪਾਤ੍ਮ੍ਕਾਮ੍ੜੁਥ 
ਹਿੁਮ੍ਿਾਿਯਵਤਾਿ ਪਦ੍ਮ੍ਾ 
ਸਿ ਪਿਰਵ ਸਂਪਰਾਪਿ ਪਰਿਸਿ ਆਖਣਾਸ਼੍ਮ੍ਸਮ੍ ੨੧-੦੭ 
 
ਮ੍ਾਤਰਿਸ਼ਵ ਬਰਹ੍ਮ੍ਿੁ ਜਗ 
ਃਿੰਿਾਤੇਗਿਮ੍ਾਿੀਿਿੇਰਿਪਿੁ 
ਸ਼ਰੀਤਿੁਰਣਵੱਲਭਿੁ ਈੜਵਿੋਲ਼ਾਵਕਾਲਿਰਲ 
ਿੀਤ ਭਰਕਿ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ਬਲ ਿ ੂ
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ਪਾਰਤਸ਼ਯਰਿਂਰਿੱਿੁ ਚੇਤਿਾ 
ਚੇਤਿਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਵਯਾਪਿਿੇਰਿਸੁਵ ਤੱਤਿਾਹਵਯਰਿ ੨੧-੦੮ 
 
ਸਿਸਵਰਤ ਵੇਿਾਤ੍ਰਮ੍ਕਾ ਭੁਰਜ 
ਿਿਹਰਿਗੁਿੁਭਰਕਿ ਬਰਾਹ੍ਮ੍ੀ 
ਪਿਮ੍ ਸੁਖ ਬਲਪੂੜਣ ੇਸ਼ਰੱਿਾ ਪਰੀਰਤ ਗਾਯਰਤਰ  
ਗਿੁਡਸ਼ੇਸ਼ਿ ਜਿਰਿ ਸ਼ਰੀ ਸ ਂ
ਕਿੁਸ਼ਣਿ ਜਯਾ ਤਿੁਜੇ ਵਾਣੀ 
ਕਿਣਿੀਯਾਮ੍ਕੇ ਚਤੁੜਦਸ਼ਭੁਵਿ ਸਨ੍ਮ੍ਾਿਯੇ ੨੧-੦੯ 
 
ਕਾਰਲ਼ ਿਰ ੌਪਰਿ ਕਾਰਸ਼ਜਾ ਪਾਂ 
ਚਾਰਲ ਰਸ਼ਵਕਿਯੇਂਿਰ  ਸੇਿਾ 
ਕਾਲਮ੍ਾਿੀ ਚਂਿਰ  ਿਯੁਸਭਾਿਾਮ੍ ਭਾਿਰਤਗੇ 
ਘਾਰਲ਼ ਬਰਹ੍ਮ੍ਿ ਯੁਵਰਤਯਿੁ ਏ 
ਲ਼ੇਲ਼ੁ ਐਵੱਤੋਂਿੁ ਗੁਣਰਿਂ 
ਕੀਲ਼ੁ ਏਰਿਪਿੁ ਤਿੰਮ੍ ਪਰਤਗਰਲ਼ਂਿਲਾਵਾਗ ੨੧-੧੦ 
 
ਹਰਿ ਸਮ੍ੀਿਾਵੇਸ਼ ਿਿ ਸਂ 
ਕਿੁਸ਼ਣਾਵੇਸ਼ਯੁਤ ਲਮ੍ਣ 
ਪਿਮ੍ਪੁਿੁਸ਼ਿ ਸ਼ੁਕਲਕੇਸ਼ਾਵੇਸ਼ ਬਲਿਾਮ੍ 
ਹਿ ਸਿਾਰਸ਼ਵ ਤਪ ਅਹਂਕ੍ੜੁਥੁ 
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ਮ੍ਿੁਤਯੁਕਿ ਸ਼ੁਕੋੜਧਵਪਟ ਤ 
ਤ੍ਪੁਿੁਸ਼ ਜਯਗੀਸ਼ਵੌੜਵ ਿਰ ੌਣੀ ਵਯਾਿ ਿੂੜਵਾਸ ੨੧-੧੧ 
 
ਗਿੁਡ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਿਲ਼ ਸ਼ੇ 
ਖਿਿੁ ਤਿੰਮ੍ੋਲ਼ੁ ਸਮ੍ਿੁ ਭਾਿਤੀ 
ਸਿਰਸਜਾਸਿ ਪਰਤ੍ਗਿਮ੍ਿੁ ਿੂਿੁ ਗੁਣਰਿਂਿ 
ਹਰਿਮ੍ਡਰਿ ਜਾਂਬਵਰਤਯੋਲ਼ੁ ਸ਼ਰੀ 
ਤਿੁਰਣਯਾਵੇਸ਼ਰਵਹਿੁੇਂਰਿਗੁ 
ਕੋਿਤੇ ਏਰਿਪਿੁ ਗਿੁਡਸ਼ੇਸ਼ਰਿਗੈਵਿੈਿੁ ਗੁਣ ੨੧-੧੨ 
 
ਿੀਲ ਭਿਰ ਾ ਰਮ੍ਤਰ ਰਵਂਿਾ 
ਮ੍ੇਲੇਰਿਪ ਕਾਰਲ਼ਂਰਿ ਲਅਣੇ 
ਬਾਲੇਯਰਿਰਗਂਤਿਮ੍ ਵਾਿੁਰਣ ਸੌਪਰੜਣ ਰਗਰਿਜਾ 
ਸ਼ਰੀਲਕੁਰਮ੍ਯੁਤ ਿੇਵਤੀ ਰਸਰਿ 
ਮੂ੍ਲਿੂਪਰਿ ਪੇਯਲ਼ੇਰਿਪਲ਼ੁ 
ਸ਼ੈਲਜਾਿਯਿੁ ਿਸ਼ਗੁਣਾਿਮ੍ ਤਿੰਮ੍ ਪਰਤਗਰਲ਼ਗੇ ੨੧-੧੩ 
 
ਿਿਹਰਿ ਆਵੇਸ਼ ਸਂਯੁਤ 
ਿਿ ਪੁਿਂਿਿ ਗਾਰਿ ਕੁਸ਼ ਮ੍ ਂ
ਿਿਿਯੁਮ੍੍ ਰਵਕੁਇਵਾਰਲ ਇਂਿਰਿਵਤਾਿ 
ਭਿਤ ਬਰਹ੍ਮ੍ਾਰਵਸ਼ਟ ਸਾਂਬ ਸੁ 
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ਿਿੁਸ਼ਿ ਪਰਿਯੁਮ੍੍ ਸਿਕਾ 
ਿਯਿੋਲ਼ਰਗੱਪ ਸਿਤੁਮ੍ਾਿਿੁ ਸ਼ਣ੍ਮੁ੍ਖ ਕਾਮ੍ ੨੧-੧੪ 
 
ਈਿੈਿੁ ਗੁਣ ਕਰਡਮ੍ ੇਪਾੜਵਰਤ 
ਵਾਿੁਣੀਯਰਿਰਗਂਿਰ  ਕਾਮ੍ ਸ਼ 
ਿੀਿਮ੍ਾਰਿ ਪਰਾਣ ਿਸ਼ਗੁਣਵਵਿ ਸ਼ਕ੍ਰਰਿਗੇ 
ਮ੍ਾਿਜਾਿਰਤ ਿਕ੍ਸ਼ ਗੁਿੁ ਵ੍ੜੁ 
ਥਰਾਰਿਜਾਯਾ ਸ਼ਰਚ ਸਵਯਂਭੁਵ 
ਿਾਿੁਜਿ ਸਮ੍ ਪਰਾਣਗਵਿਿੁ ਹੱਤੁ ਗੁਣਰਿਂਿ ੨੧-੧੫ 
 
ਕਾਮ੍ਪੁਤਰ ਰਿਿੁੱਿ ਸੀਤਾ 
ਿਾਮ੍ਿਾਿੁਜ ਸ਼ਤੁਹਿ ਬਲ 
ਿਾਮ੍ਿਾਿੁਜ ਪੌਤਰਿਰਿਿੁੱਿਿੋਲ਼ਗਰਿਿੁੱਿ 
ਕਾਮ੍ਭਾੜਯਾ ਿੁਗ੍ਮ੍ਵਰਤ ਸ 
ਃਿੰਿਾਮ੍ ਲਅਣਲ਼ੇਰਿਸੁਵਲ਼ੁ ਪੌ 
ਲੋਰਮ੍ ਰਚਤਰ ਾਂਗਿੇਯੁ ਤਾਿਾਵੇਿਡੁ ਪੇਸਿੁਗਲ਼ੁ ੨੧-੧੬ 
 
ਤਾਿਿਾਮ੍ਕ ਤਰ ੇਤੇਯੋਲ਼ੁ ਸੀ 
ਤਾਿਮ੍ਣਿਾਿਾਰਿਰਸਿਿੁ ਸ 
ਮ੍ੀਿਯੁਕਿੋੱਿਵਿੁ ਕ੍ੜੁਸ਼ਣਗੇ ਪਰੀਯਿੇਰਿਰਸਿਿੁ 
ਵਾਰਿਜਾਸਿਯੁਕਿ ਿਰ ੋਣਿੁ 
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ਮੂ੍ਿੁ ਇਲ਼ੇਯੋਲ਼ੁ ਬ੍ੜੁਹਸ੍ਪਰਤਗਵ 
ਤਾਿਵੇਂਬਿੁ ਮ੍ਹਾਭਾਿਤ ਤਾਤ੍ਪੜਯਿੋਲ਼ਗੇ ੨੧-੧੭ 
 
ਮ੍ਿੁ ਮੁ੍ਖਯਾਿਯਰਿਰਗਂਤ ਪਰਵਹਿੁ 
ਗੁਣਰਿ ਪਂਚਕ ਿੀਚਿੇਰਿਸੁਵ 
ਇਿ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਿੁ ਿੜ੍ਮ੍ਮ੍ਾਿਰਵ ਏਿਡੁ ਗੁਣਰਿਂਿ 
ਕਰਿਯਿੇਰਿਪਿੁ ਪਰਵਹਰਗਂਤਰਲ 
ਰਿਿਪ ਸ਼ਰਸ਼ ਯਮ੍ਿੜ੍ਮ੍ਿੂਪਗ 
ਲ਼ਿੁਰਿਿਰਿ ਰਚਂਰਤਪੁਿੁ ਸਂਤਿੁ ਸੜਵਕਾਲਿਰਲ ੨੧-੧੮ 
 
ਮ੍ਿੁਤਿਾਵੇਸ਼ਯੁਤ ਿੜ੍ਮ੍ਜ 
ਕਿਰਡ ਰਵਿੁਿਿੁ ਸਤਯਰਜਤੁ ਈ 
ਿੇਿਡੁ ਿੜ੍ਮ੍ਿ ਿੂਪ ਬਰਹ੍ਮ੍ਾਰਵਸ਼ਟ ਸੁਗਰੀਵ 
ਹਰਿਯ ਿੂਪਾਰਵਸ਼ਟ ਕੜਣਿੁ 
ਤਿੁਰਣਗੇਿਡਵਤਾਿ ਚਂਿਰਮ੍ 
ਸੁਿਪਿਾਵੇਸ਼ਯੁਤਿਂਗਿਿੇਰਿਰਸਕੋਲ਼ੁਰਤੱਪ ੨੧-੧੯ 
 
ਤਿੁਰਣਰਗਂਤਰਲ ਪਾਿ ਪਾਿਿੇ 
ਵਿੁਣ ਿੀਚਿੁ ਮ੍ਹਾਰਭਸ਼ਕ ਿਿ 
ਿੁਿ ਸੁਸ਼ੇਣਿੁ ਸ਼ਂਤਿੁਵੁ ਿਾਲਵ ਿੁ ਵਿਣੁਿਪੂ 
ਸੁਿਮੁ੍ਿੀਿਾਿਿਿੁ ਰਕਂਰਚਤ 
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ਕੋਿਤੇ ਵਿੁਣਗੇ ਅਰਗ੍ਭ੍ੜੁਗੁਵਜ 
ਗੋਿਲ਼ਪਰਤ੍ ਪਰਸੂਰਤ ਮੂ੍ਵਿੁ ਿਾਿਿਰਿਗਿਮ੍ ੨੧-੨੦ 
 
ਿੀਲ ਦ੍ੜੁਸ਼ਟਿਯੁਮ੍੍ ਲਵ ਈ 
ਲੇਰਲਹਾਿਿ ਿੂਪਗਲ਼ੁ ਭ੍ੜੁਗੁ 
ਕਾਰਲਲੋੱਿਿਰਿਂਿ ਹਰਿਯਿੁ ਵਯਾਿਿੇਰਿਰਸਿਿੁ 
ਏਲ਼ੁ ੜੁਰਸ਼ਗਰਲ਼ਗੁੱਤਮ੍ਿੁ ਮੁ੍ਰਿ 
ਮ੍ੌਰਲ਼ ਿਾਿਿਗਿਮ੍ ਮੂ੍ਵਿੁ 
ਗਾਰਲ਼ਯੁਤ ਪਰਹਲਾਿ ਬਾਹਲੀਕਿਾਯਿੇਰਿਰਿਰਸਿਿੁ ੨੧-੨੧ 
 
ਜਿਪ ਕੜ੍ਮ੍ਜਿੋਲ਼ਗੇ ਿਾਿਿ 
ਮੁ੍ਰਿਯਿੁਗਰਹ ਬਲਰਿ ਪਰਹਲਾ 
ਿਿਲ ਭ੍ੜੁਗੁਮੁ੍ਰਿ ਿਅ ਪਰਤ੍ਗੇ ਸਮ੍ਿੇਰਿਸੁਕੋਂਬ 
ਮ੍ਿੁ ਰਵਵਸਵਾਿ ਗਾਰਿਜੇੜਵਿੁ 
ਅਿਲਰਗਂਤਰਲ ਰਕਂਰਚਤਾਿਮ੍ 
ਏਣੇ ਏਰਿਸੁਵਿੁ ਸਪਿੜੁਰਸ਼ਗਰਲ਼ਗੇੱਲ ਕਾਲਿਰਲ ੨੧-੨੨ 
 
ਕਮ੍ਲਸਂਭਵਭਵਿੇਰਿਪ ਸਂ 
ਯਰਮ੍ ਮ੍ਿੀਰਚਯੁ ਅਰਤਰ  ਯਂਰਗਿ 
ਸੁਮ੍ਰਤ ਪੁਲਹ ਕ੍ਰਤੁ ਵਰਸਸ਼ਠ ਪੁਲਸਿਯਮੁ੍ਰਿ ਸਵਾਹ 
ਿਮ੍ਣਗਿਮ੍ਿੁ ਰਮ੍ਤਰਿਾਮ੍ਕ 
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ਿਯੁਮ੍ਰਣ ਿਾਹਯੁੂਕਿ ਭੀਸ਼੍ਮ੍ਕ 
ਯਮ੍ਲ਼ਿੂਪਿੁ ਤਾਿਿਾਮ੍ਕਿੇਰਿਰਸ ਤਰ ੇਤੇਯੋਲ਼ੁ ੨੧-੨੩ 
 
ਰਿਿੜੁਰਤਗੇਿਡਵਤਾਿ ਿੁੜ੍ਮੁ੍ਖ 
ਹਰਿਯੁਤ ਘਟੋਤਕਜਿੁ ਪਰਾਵਰਹ 
ਗੁਿੁਮ੍ਡਰਿ ਤਾਿਾਸਮ੍ਿੁ ਪੜਜਿਯਗੁੱਤਮ੍ਿੁ 
ਕਰਿਗੋਿਲ਼ ਸਂਯੁਕਿਭਗਿ 
ਃੱਤਿਸੁ ਕੱਥਿ ਿਿਪ ਿੂਪਗ 
ਲ਼ੇਿਿੁ ਰਵਘ੍ਪ ਚਾਿੁਿੇਸ਼ਣਿੁ ਅਰਸ਼ਵਰਿਗਲ਼ੁ ਸਮ੍ ੨੧-੨੪ 
 
ਿਰ ੋਣ ਿੁਵ ਿੋਸ਼ਾੜਕਾਰਗ੍ 
ਪਰਾਣ ਿਯੁ ਰਵਭਾਵਸੁਗਲ਼ੇਂਟੁ ਕ੍ੜੁ 
ਸ਼ਾਿੁ ਸ਼ਰੇਸ਼ਠ ਿਯੁਿਾਮ੍ਵਸੁ ਭੀਸ਼੍ਮ੍ਾੜਯ ਬਰਹ੍ਮ੍ਯੁਤ 
ਿਰ ੋਣਿਾਮ੍ਕ ਿਂਿਗੋਪ ਪਰ 
ਿਾਿ ਅਰਗ੍ਯਿੁਰਲ਼ਿੇਲ਼ੁ ਸ 
ਮ੍ਾਿਿੇਰਿਪਿੁ ਤਿੰਮ੍ਲ਼ੋਗੇ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿਾਰਿ ਗੁਣਰਿਂਿ ੨੧-੨੫ 
 
ਭੀਮ੍ਿੈਵਥਵੋਜਜੈਕਪਾਿਾਮ੍ਹਿ ਬਹਿੁੂਪਕਿੁ 
ਭਵ ਵਾਮ੍ ਉਗਰ ਵ੍ੜੁਸ਼ਾਕਰਪਯਰਹੜ੍ਬੁਰਢ੍ਰ੍ਯੇਿੁਰਥੱਪ 
ਈ ਮ੍ਹਾਥ੍ਮ੍ਿ ਮ੍ਢ੍ਰਯਿੋਲ਼ਗੇ ਉਮ੍ਾਮ੍ਿੋਹਿਿੁਥਥਮ੍ਿੁ 
ਿਸ਼ਿਾਮ੍ਕਿੁ ਸਮ੍ਿੇਰਿਰਸਕੋਮ੍ਬਿੁ ਥਿੰਮ੍ੋਲ਼ੇਮ੍ਧੇਮ੍ੁ ੨੧-੨੬ 
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ਭੂਰਿਯਜੈਕਪਿਾ ਵਰਹੜ੍ਬੁਰਢ੍ਰ੍ਿਰਯਿੁ ਿਿੁਰਗਣਪਸਮ੍ਯੁਥ 
ਭੂਰਿਸ਼ਰਵਿੇਮ੍ਧੇਰਿਪ ਸ਼ਲਰਵਿੁਪਾਕ੍ਸ਼ਿਾਮ੍ਕਿੁ 
ਸੂਰਿਕ੍ੜੁਪ ਰਵਸ਼ਕਮ੍ਬ ਸਹਿੇ ਵਾਿੁਣਾਗਰਰਣ ਸੋਮ੍ਿਥਥਿੁ 
ਥਾ ਿਰਚਰਸਿ ਰਿਵਿੂਪ ਢ੍ਰਿੇਯੋਲ਼ੁ ਪਥਰਪਾਪਕਿੁ ੨੧-੨੭ 
 
ਿੇਵਸ਼ਕ੍ਰਿੁਿੁਕ੍ਰਮ੍ਾ ਰਮ੍ਥਰਾਵਿੁਣਪੜਜਿਯ 
ਭਗਪੂਸ਼ਾਰਵਵਸਵਾਿ ਸਰਵਥ੍ੜੁਢ੍ਰਾਥ ਆਿਯਮ੍ਥਵਸ਼ਿਾ 
ਿੇਵਕੀਸੁਥਿੱਰਲ ਸਰਵਥ੍ੜੁਰਵਭਾਵਸੂਸੁਥ ਭਾਿੁ 
ਏਰਿਸੁਵ ਜਯਾਵਿਪਯੁਥ ਵੀਿਸੇਿਿੁ ਥਵਸ਼ਿੜੁਿਾਮ੍ਕਿੁ ੨੧-੨੮ 
 
ਏਿਡਰਿਕ ਿਸ਼ ਸੂੜਯਿੋਲ਼ੁ ਮੂ੍ 
ਿੇਿਡੁ ਜਿਿੁੱਤਮ੍ ਰਵਵਸਵਾਿ 
ਵਿੁਣ ਸ਼ਕ੍ਰਿੁਿਕੁ੍ਰਮ੍ਿੁ ਪੜਜਿਯ ਰਮ੍ਤਰ ਾਖਯ 
ਮ੍ਿੁਤਿਾਵੇਸ਼ਯੁਤ ਪਾਂਡੂ 
ਵਿ ਪਿਾਵਹਿੇਂ ਿੇਰਿਪ ਕੇ 
ਸਰਿ ਮ੍ੜੁਗਪ ਸਂਪਾਤ੍ਸ਼ਵੇਤ ਤਰਯਿੁ ਮ੍ਿੁਿਂਸ਼ ੨੧-੨੯ 
 
ਪਰਰਥਭਵਾਥਿੁ ਚੇਰਕਥਿੁ ਰਵਪ੍ੜੁਠੁਵੇਰਿਸੁਵਿੁ ਸੌਂਯ 
ਮ੍ਾਿੁਥ ਰਵਥਥਸ਼ੜਵੋਥੁਮ੍ਗ ਗਜਿਾਮ੍ਕਿੁ ਪਰਾਣਾਮ੍ਸ਼ 
ਰਿਵਰਥਯਪਾਿ ਗਵਾਕ੍ਸ਼ ਗਵਯ ਥ੍ੜੁਰਥਯਵਯਾਿ ਉਿਾਿ 
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ਵ੍ੜੁਸ਼ਪੜਵਥੁਲ਼ ਸ਼ੜਵਥਰਾਥ ਗਮ੍ਢ੍ਰਸੁਮ੍ਾਿਿਿੁ ਸਮ੍ਾਿ ੨੧-੩੦ 
 
ਐਵਿੋਲ਼ਗੀ ਕੁਂਰਤਭੋਜਿੁ 
ਆਰਵਿਾਮ੍ਕ ਿਾਗਕ੍ੜੁਕਲਿੁ 
ਿੇਵਿੱਤਿਿਂਜਯਿੁ ਅਵਤਾਿਵਰੜਜਤਿੁ 
ਆਵਹਿੋਵਹ ਰਵਵਹ ਸਂਵਹ 
ਪਰਾਵਹੀਪਰਤ ਮ੍ਿੁਤ ਪਰਵਹਰਿ 
ਗਾਵਕਾਲਕੁ ਰਕਂਰਚਿਿਮ੍ਿੁ ਮ੍ਿੁਿਗਣਗਲੇੱਲ ੨੧-੩੧ 
 
ਪਰਾਣੋਪਾਿ ਵਯਾਿੋਿਾਿ ਸ 
ਮ੍ਾਿ ਿੈਵਿਿੁਰਲ਼ਿੁ ਮ੍ਿੁਤਿੁ 
ਊਿਿੇਰਿਪਿੁ ਹੱਤੁ ਰਵਸ਼ਵੇਿੇਵਰਿਵਰਿਂਿ 
ਸੂਿੁਗਲ਼ੁ ਏਰਿਸੁਵਿੁ ਐਵਿੁ 
ਮ੍ਾਰਿਿੀ ਿਰ ੌਪਰਤਗੇ ਕੇਲਵਿੁ 
ਓਰਣਯੋਲ਼ੁ ਕੈਕੇਯਿੇਰਿਪਿੁ ਏੱਲ ਕਾਲਿਰਲ ੨੧-੩੨ 
 
ਪਰਰਤਰਵਂਿਯ ਸ਼ੁਤਸੋਮ੍ ਸ਼ੁਤਕੀ 
ਿੁਰਤ ਸ਼ਤਾਰਿਕ ਸ਼ੁਤਕੜ੍ਮ੍ ਿਰ ੌ 
ਪਰਤ ਕੁਵਿਰਿਵਿੋਲ਼ਗੇ ਅਰਭਤਾਮ੍ਰ ਪਰਮੁ੍ਖ ਰਚਤਰ  
ਿਥਿੁ ਗੋਪਰਕਸ਼ੋਿ ਬਲਿੇਂ 
ਬਤੁਲਿੈ ਗਂਿੜਵਰਿਂਿਰਲ 
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ਯੁਤਿੁ ਿੜ੍ਮ੍ ਵ੍ੜੁਕੋਿਿਾਰਿਜਿੇਂਿੁ ਕਿੇਸੁਵਿੁ ੨੧-੩੩ 
 
ਰਵਰਵਿ ਮ੍ੈਂਿਿੁ ਿਕੁਲ ਸਹਿੇ 
ਵ ਰਵਭੁ ਰਤਰ ਰਸ਼ਖਾਸ਼ਵਰਿਗਰਲ਼ੱਰਲ 
ਰਿਰਵਪਿਾਵੇਸ਼ਰਵਹਿੁੇਂਰਿਗੁ ਿਯਾਵਾ ਪ੍ੜੁਰਥਵ ੜੁਭੁ 
ਪਵਿਸੁਤ ਰਵਸ਼ਵਕ੍ਸੇਿਿੁਮ੍ਾ ਕੁਵਿ 
ਰਵਘ੍ਪ ਿਿਪ ਮ੍ੋਿਲਾ 
ਿਵਿੁ ਰਮ੍ਤਰ ਗੇ ਰਕਂਰਚਤਾਿਮ੍ਿੇਰਿਰਸਕੋਲ਼ੁਰਤਹਿੁ ੨੧-੩੪ 
 
ਪਾਵਕਾਰਗ੍ ਕੁਮ੍ਾਿਿੇਰਿਸੁਵ 
ਚਾਵਿਵਿੁਚਥਯਮੁ੍ਰਿ ਚਾਉਸ਼ 
ਿੈਵਤ ਸਵਾਿੋਰਚਸ਼ੋੱਤਮ੍ ਬਰਹ੍ਮ੍ ਿੁਿਰ ੇਂਿਰ  
ਿੇਵ ਿੜ੍ਮ੍ਿੁ ਿਅਿਾਮ੍ਕ 
ਸਾਵਿਰਣ ਸ਼ਰਸ਼ਰਬਂਿੁ ਪ੍ੜੁਥੁ ਰਪਰ 
ਯਵਰਤਿੁ ਮ੍ਾਂਿਾਤ ਗਯਿੁ ਕਕੁਸਥ ਿੌਸ਼ਯਂਰਤ ੨੧-੩੫ 
 
ਭਿਥੜੁਸ਼ਭਜਹਰਿਰਣਜਰਿਵਜ ਭਿਥਮ੍ੋਿਲਾਿਰਖਲ਼ 
ਿਾਯਿੋ ਰਲ਼ਿੁਰਥਹਿੁੁ ਸ਼ਰੀਰਵਸ਼ੁਪਰਾਣਵੇਸ਼ ਪਰਰਥਰਿਿਰਿ 
ਵਿਰਿਰਵਸ੍ਪਰਥ ਸ਼ਮ੍ਭੁ ਅਧ੍ਭੁਥ ਕਿੇਸੁਵਿੁ ਬਰਲ ਰਵਢ੍ੜੁ 
ਢੁ੍ਰਥਸ਼ੁਰਚ ਸਰਿਯੇਰਿਿੁ ੜੁਥਢ੍ਰਾਮ੍ ਮ੍ੋਿਲਾਿਸ਼ਿਗਮ੍ਢ੍ਰੜਵ ੨੧-੩੬ 
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ਅਿਸੇਰਿਪ ਕੜ੍ਮ੍ਜਿੁ ਵੈਸ਼ਵਾ 
ਿਿਗਿਮ੍ ਸ਼ਤਗੁਣਰਿ ਰਵਘ੍ੇ 
ਸ਼ਵਿਗੇ ਰਕਂਰਚਿੁਣ ਕਰਡਮ੍ੇ ਬਰਲ ਮੁ੍ਖਯ ਪਾਵਕਿੁ 
ਸ਼ਿਭ ਪੜਜਿਯਾਖਯ ਮ੍ੇਘਪ 
ਤਿਰਣ ਭਾੜਯਾ ਸਂਜ੍ਝ੍ਨ੍ ੇਸ਼ਾੜਵਰਿ 
ਕਿਿ ਪਰਤ੍ਯੁ ਿੋਰਹਣੀ ਸ਼ਯਾਮ੍ਲੇਯੁ ਿੇਵਰਕਯੁ ੨੧-੩੭ 
 
ਅਿਰਸਯੇਰਿਪਲ਼ੁ ਿੜ੍ਮ੍ਿਾਜਗੇ 
ਵਿੁਣ ਭਾੜਯੋਸ਼ਾਰਿ ਸ਼ਟਕਿੁ 
ਕੋਿਤੇ ਏਰਿਪਿੁ ਪਾਵਕਾਿਯਰਿਗੇਿਡੁ ਗੁਣਰਿਂਿ 
ਏਿਡੁ ਮੂ੍ੜਜਿਰਿਂਿਮ੍ ਸਵਾਹ 
ਕਿੇਸੁਵਲ਼ੁਸ਼ਾਿੇਰਵ ਵੈਸ਼ਵਾ 
ਿਿਿ ਮ੍ਡਰਿਗੇ ਿਸ਼ਗੁਣਾਵਿਲ਼ਰਸ਼ਵਿੀ ਭਾੜਯਾ ੨੧-੩੮ 
 
ਸੁਿਿੁਸ਼ਿ ਸ਼ਕ੍ਰਾਰਿ ਸੁਿਯੁਤ 
ਬੁਿਿੁ ਤਾਿਰਭਮ੍ਿਯੁਵੇਰਿਸੁਵ 
ਬੁਿਰਿਰਗਂਿਾਰਸ਼ਵਿੀਭਾੜਯ ਸ਼ਲਯ ਮ੍ਾਗਿਿ 
ਉਿਿਜੋਸ਼ਾਿੇਰਵਰਗਂਤਰਲ 
ਅਿਮ੍ਿੇਰਿਪ ਸ਼ਿੈਸ਼ਚਿਿੁ ਸ਼ਰਿ 
ਗਿਮ੍ ਪੁਸ਼ਕਿ ਕੜ੍ਮ੍ਪਿੁ ਏਰਿਸੁਵਿੁ ਬੁਿਰਿਂਿ ੨੧-੩੯ 
 

13

www.yo
us

igm
a.c

om



ਉਿਵਹਾ ਮ੍ਿੁਤਾਰਿਵਤ ਰਵਿਾ 
ਿ ਰਿਵ ਰਤਯ ਸਂਜਯਿੁ ਤੁਂਬੁਿ 
ਰਵਿਵਿੁੱਤਮ੍ ਜਿਮ੍ੇਯ ਤਵਸ਼ਟੜੁਤਰ ਯੁਤ ਰਚਤਰਿਥ 
ਸਰਿਵਿੁਤ ਿਮ੍ਘੋਸ਼ਕ ਕਬਂ 
ਿ ਿਵਯਿੁ ਗਂਿੜਵ ਿਿੁ ਮ੍ਿੁ 
ਪਦ੍ਮ੍ ਸਂਭਵਯੁਤਾਕੁਿ ਰਕਸ਼ੋਿਿੇਰਿਸੁਵਿੁ ੨੧-੪੦ 
 
ਵਾਯੁਯੁਥ ਢੁ੍ਰਥਿਾਸ਼ਿਰ ਰਿਰਵਜਿ ਗਾਯਕਿੁ ਢੁ੍ਰਥਿਾਸ਼ਿਰ 
ਿਕ੍ਰਿੁ ਿਾਯ ਿੁਪਿਿਵਹਰਵਰਸ਼ਸ਼ਿਾਹਹੂ ੁਗਮ੍ਢ੍ਰੜਵ 
ਿਾਯਕ ਰਵਿਾਰਿਵਵਹਯੁਥ ਹਹਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯੇਯ ਰਵਿਯਾਢ੍ਰਿਿੇ 
ਅਜਗਿ ਥਾਯੇਰਿਸੁਵਿੁ ਉਗਰਸੇਿਿੇ ਉਗਰਸੇਿਾਖਯ ੨੧-੪੧ 
 
ਰਬਸਜਸਮ੍ਭਵਯੁਕਥ ਰਵਸ਼ਵਾਵਸੁਯੁਢ੍ਰਾਮ੍ਿਯੁਥਥ 
ਮ੍ੌਜਸ ਰਬਸਜਰਮ੍ਥਰੜਯਮ੍ਯੁਥ ਪਿਾਵਸੁਰਵਰਿਸੁਰਥੱਪ 
ਅਸਮ੍ਰਮ੍ਥਰਾਰਿਵਥ ਸਥਯਰਜਥੁ ਵਸੁਢੇ੍ਰਯੋਲ਼ੁ ਰਚਥਰਸੇਿ 
ਮ੍ੜੁਥਮ੍ਢ੍ਰਸਿੁ ਗਾਯਕਿੇਮ੍ੁ ਕਿੇਸੁਵਿਾਵ ਕਾਲਿਰਲ ੨੧-੪੨ 
 
ਉਰਲ਼ਿ ਗਮ੍ਢ੍ਰੜਵਿੁਗਲ਼ੇੱਲਿੁ ਬਰਲ ਮ੍ਿੋਲੁ 
ਗੋਪਾਲਿੇਰਿਪਿੁ ਇਲ਼ੇਯੋਲ਼ਗੇ ਸੈਿਮ੍ਰਢ੍ਰਰਰਪਮ੍ਗਲ਼ੇਪ੍ਸਿਸਥਰੀਯੁ 
ਰਥਲ ਉਥਥਰਮ੍ ਪੂੜਵਿਰਲ ਿਕੁਲਿ ਲਲਿੇ ਪਾੜਵਰਥਯੇਰਿਸੁਵਲ਼ੁ 
ਕੁਲਿ ਗੋਰਪਯਿੇੱਲ ਸ਼ਬਿੀਮੁ੍ਖਯਿਪ੍ਸਿਿੁ ੨੧-੪੩ 
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ਕ੍ੜੁਸ਼ਣਵੜ੍ਥਮ੍ਿ ਸੁਥਿੋਲ਼ਗੇ ਸ਼ਥਿਵਯਸ਼ਸ਼ਿਸਾਰਵਿ 
ਸਥਰੀਯਿੱਰਲ ਪਰਰਵਸ਼ਿਲ਼ਾਰਗ ਿਮ੍ਾਮ੍ਬ ਥਥਥਨ੍ਮ੍ਾਮ੍ਿੂਪਿਰਲ 
ਕ੍ੜੁਸ਼ ੍ਮ੍ਰਹਰਸ਼ਯਿੋਲ਼ਗੇ ਇੱਪਲ਼ੁ ਥਵਸ਼ਿੁਸ ਪੁਰਥਰ ਕਸ਼ੇਿੁ 
ਇਵਿੋਲ਼ੁ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟਲ਼ੇਰਿਪਲ਼ੁ ਉਰਲ਼ਿ ੜੁਰਸ਼ਗਣਗੋਰਪਕਾਸਮ੍ਿੁ ੨੧-੪੪ 
 
ਸੂਿੁਗਲ਼ੁ ਏਰਿਸੁਵਿੁ ਿੇਵ ਕ੍ੜੁਸ਼ਾਿੁਰਵਗੇ ਕ੍ਰਥੁਰਸਮ੍ਢ੍ਰੁ 
ਸੁਰਚਪਵ ਮ੍ਾਿਕੌਰਸ਼ਕਿੈਿੁ ਥੁਮ੍ਬੁਿੁ ਊਿਵਸ਼ੀਸ਼ਥਿੁ 
ਮ੍ੇਿਕਾੜੁਰਸ਼ਿਾਯਿਗੁਲ਼ਾ ਜਾਿਸੁਿਰਿਗੇ ਸਮ੍ਿੇਰਿਪਿੁ 
ਸੁਿਾਣਕਿਿਾਖਯਾਥ ਰਿਰਵਜਿੁ ਜਿਕਿੇਰਿਸੁਵਿੁ ੨੧-੪੫ 
 
ਪਾਵਕਰਿਰਗਂਤਿਮ੍ਿੇਰਿਸੁਵ 
ਿੇਵਕੁਲਜਾਿਾਖਯ ਸੁਿਗਣ 
ਕੋਰਵਿਿ ਿਾਿਾ ਸੁਰਵਿਯਰਿ ਸੋੱਤਮ੍ਿ ਰਿਤਯ 
ਸੇਰਵਪਿੁ ਸਦ੍ਭਰਕਿਪੂੜਵਕ 
ਸਵਾਵਿਰਿਗੁਪਿੇਰਸ਼ਸੁਵਿੁ ਰਿ 
ਿਾਵਲਂਬਿ ਰਵਮ੍ਲ ਗੁਣਗਲ ਪਰਰਤਰਿਵਸਿੱਰਲ ੨੧-੪੬ 
 
ਸੁਿਿੋਲ਼ਗੇ ਵੜਣਾਸ਼ਰਮ੍ਗਲ਼ੇਮ੍ਬੇਿਿੁ ਢ੍ਰੜ੍ਮ੍ਗਰਲ਼ੱਲ 
ਥਿੰਮ੍ੋਲ਼ੁ ਰਿਿੁਪਮ੍ਿੁ ਏਮ੍ਧੇਰਿਰਸਕੋਮ੍ਬਿੁ ਥਾਿਥਮ੍ਯਿਰਲ 
ਗੁਿੁਰਸ਼ਸ਼ਯਥਵਵੀ ੜੁਰਸ਼ਗਲ਼ੋਲ਼ ਰਗਿੁਰਥਹਿੁੁ ਅਜਾਿਸੁਿਰਿਗੇ 
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ਰਚਿਰਪਥੁਸ਼ਥਾਢ੍ਰਮ੍ਮ੍ਿੇਰਿਸੁਵਿੁ ਏਲ਼ੁ ਜਿਿੁਰਲ਼ਿੁ ੨੧-੪੭ 
 
ਰਚਿਰਪਥ੍ੜੁਗਰਲ਼ਮ੍ਧਢ੍ਰਮ੍ ਗਮ੍ਢ੍ਰੜਵਿੁਗਲ਼ੇਰਿਪਿੁ 
ਿੇਵਿਾਮ੍ਕ ਕੋਿਥੇਯੇਰਿਸੁਵ ਚਕ੍ਰਵਰੜਥਗਰਲ਼ਮ੍ਧ ਗਮ੍ਢ੍ਰੜਵ 
ਿਿਿੋਲ਼ੁਥਥਮ੍ਿੇਰਿਸੁਵਿੁ ਹਿੰਿੇਿਿੁ ਏਮ੍ਬਥਥੇਮ੍ੁ ਗੁਣਿਰਲ 
ਰਹਰਿਯਿੇਰਿਪਿੁ ਕ੍ਰਮ੍ਰਿ ਿੇਵਾਵੇਸ਼ਬਲਰਿਮ੍ਧ ੨੧-੪੮ 
 
ਿੇਵਤੇਗਰਲ਼ਂ ਪਰੇਸ਼ਯਿੇਰਿਪਿੁ 
ਿੇਵਗਂਿੜਵਿੁਗਰਲ਼ਵਰਿਂ 
ਿਾਵਕਾਲਕੁ ਰਸ਼ਇਤਿੁ ਿਿਿਾਮ੍ ਗਂਿੜਵ 
ਕੇਵਲਰਤਸਦ੍ਭਰਕਿਪੂੜਵਕ 
ਯਾਵਰਿਂਰਿਰਯਗਲ਼ ਰਿਯਾਮ੍ਕ 
ਸ਼ਰੀਵਿਿੇ ਏਂਿਰਿਤੁ ਭਰਜਪਿੁ ਮ੍ਾਿੁਸ਼ੋੱਤਮ੍ਿੁ ੨੧-੪੯ 
 
ਬਾਿਿਾਯਣ ਭਾਗਵਤ ਮ੍ੋਿ 
ਲਾਿ ਸ਼ਾਸਿਰਗਲ਼ੱਰਲ ਬਹਰੁਵਿ 
ਿਵ ਾਿਸ਼ ਿਸ਼ ਸੁਪਂਚਰਵਂਸ਼ਰਤਸ਼ਤ ਸਹਸਰਯੁਤ 
ਭਿੇਗਲ਼ ਪੇਰਲ਼ਿਿੁ ਸਵੋੱਤਮ੍ 
ਆਰਿਤੇਯਾਵੇਸ਼ਬਲਰਿ ਰਵ 
ਿੋਿ ਰਚਂਰਤਸਬਾਿਰਿਿੁ ਸਾਿੁਜਿ ਸਿੰਮ੍ਤਵੁ ੨੧-੫੦ 
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ਇਵਿੁ ਮੁ੍ਕੁਰਤਗੇ ਯੋਗਯਿੇਂਬਿੁ 
ਸ਼ਰਵਣ ਮ੍ਿਿਾਰਿਗਲ਼ ਪਿਮ੍ੋ 
ਤ੍ਸਵਰਿ ਮ੍ਾਡੁਤ ਕੇਰਲ਼ ਿਰਲਯੁਤ ਿੜ੍ਮ੍ਕਾਮ੍ੜਥ 
ਰਤਰ ਰਵਿ ਫਲਗਲ਼ਪੇਇਸਿੇ ਸ਼ਰੀ 
ਪਵਿਮੁ੍ਖ ਿੇਵਾਂਤਿਾਤ੍ਮ੍ਕ 
ਪਰਵਿਤਮ੍ ਰਸ਼ਸ਼ਟੇਸ਼ਟਿਾਯਕਿੇਂ ਿੁ ਸ੍ਮ੍ਰਿਸੁਵਿੁ ੨੧-੫੧ 
 
ਰਣਥਯਸਮ੍ਸਾਰਿਗਲ਼ੁ ਗੁਣਿੋਸ਼ਾਥ੍ਮ੍ਕਿੁ ਬਰ ਮ੍ਾਰਿਜੀਵਿੁ 
ਭੁਥਯਿੇਮ੍ਬਿੁ ਿਾਜਿੋਪਾਰਿਯਰਲ ਹਰਿਯੇਮ੍ਬ 
ਕ੍ੜੁਰਥਥਵਾਸਿੁ ਬਰ ਮ੍ ਸ਼ਰੀਰਵਸ਼ੁਥਰਯਿੁ ਸਮ੍ਿੁ:ਖ 
ਸੁਖ ਵੁਥ੍ਪਰਥਥਮ੍ੜੁਰਥਭਯ ਪੇਲ਼ੁਵਿੁ ਅਵਥਾਿਗਰਲ਼ਗੇ ਸਿਾ ੨੧-੫੨ 
 
ਥਾਿਥਮ੍ਯਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿਰਵੱਲਿੇ ਸੂਰਿਗਲ਼ੁ ਰਿਰਮ੍ਧਸੁਥ ਰਿਥਯਰਿ 
ਥੋਿੁਰਥੱਪਿੁ ਸੁਜਿਿੋਪਾਰਿਯਰਲ ਿਿਿੋਲ਼ਗੇ 
ਕੂਿਕੜ੍ਮ੍ਾਸਕਥਿਾਰਗ ਸ਼ਿੀਿਪੋਸ਼ਣੇਗੋਸੁਗਰਿ 
ਸਮ੍ਚਾਿ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪਿੁ ਆਿਯਿੇਵਥੇ ਿੀਚਿਾਲਯਰਿ ੨੧-੫੩ 
 
ਿਸ਼ਪਰਮ੍ਰਥਯ ਮ੍ਾਥਾਬ੍ਰਢ੍ਰਯੋਲ਼ੁ ਸੁਮ੍ ਿਸਿੇਰਿਪ ਿਥ੍ 
ਗਲ਼ਿਵਲੋ ਰਕਰਸ ਥੇਗੇਿੁ ਪਰਾਕ੍ੜੁਥਸ਼ੁਭਾਸ਼ਾਥਮ੍ੁਗਲ਼ 
ਿਰਚਰਸ ਅਸੁਪਰਥ ਸ਼ਰੀਿਮ੍ਣਰਿਗੇ ਸਮ੍ੜ੍ਰਪਰਸਿੇ ਸੱਜਿਰਿਿਿੁ 
ਸਮ੍ਥੋਰਸ਼ਸਰਲ ਿੋਸ਼ਗਲ਼ੇਰਣਸਿਲੇ ਕਾਿਣੁਯਿਰਲ ਰਿਥਯ ੨੧-੫੪ 
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ਰਿਿੁਪਮ੍ਿ ਸ਼ਰੀਰਵਸ਼ ੁਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ੀ ਸਿਰਸਜੋਧ੍ਭਵਵਾਯੁਵਾਣੀ 
ਗਿੁਿਸ਼ਣ੍ਮ੍ਰਹਰਸ਼ਯਿੁ ਪਾੜਵਰਥਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਮ੍ਿਪਰਾਣ 
ਗੁਿੁਸਵਾਯਮ੍ਭੁ ਪਰਵਹਸੁਊੜਯਿੁ ਵਿੁਣਿਾਿਿ ਵਰਹ੍ 
ਸਪਥਾਰਮ੍ਗਿਿੁ ਰਮ੍ਥਰ ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ੜੁਠੁਗਮ੍ਗਾਸਵਾਹਬੁਢ੍ਰਿੁ ੨੧-੫੫ 
 
ਤਿਰਣਤਿਯ ਸ਼ਿੈਸ਼ਚਿਿੁ ਪੁ 
ਸ਼ਕਿਿਜਾਿਜ ਰਚਿਰਪਤਿੁ ਗਂ 
ਿੜਵਿੀੜਵਿੁ ਿੇਵ ਮ੍ਾਿੁਸ਼ ਚਕ੍ਰਵਰੜਿਗਲ਼ੁ 
ਿਿਿੋਲ਼ੁੱਤਮ੍ ਮ੍ਿਯਮ੍ਾਿਾਮ੍ 
ਕਿੇਸੁਵਿੁ ਮ੍ਿਯੋੱਤਮ੍ਿੁ ਈ 
ਿੇਿਡੁ ਜਿ ਕੈਵਲਯਮ੍ਾੜਗਸਥਿੇਂਿਾਿਰਮ੍ਪੇ ੨੧-੫੬ 
 
ਸਾਿਭਰਕਿ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿਰਿਂ ਬ੍ੜੁਹ 
ਃੱਤਾਿਤਮ੍ਯਵਿਰਿਤੁ ਪਰਠਸੁਵ 
ਸੂਰਿਗਰਲ਼ਗਿੁਰਿਿਰਿ ਪੁਿੁਸ਼ਾੜਥਗਲ਼ ਪੂਿੈਸੀ 
ਕਾਿੁਰਣਕ ਮ੍ਿੁਤਾਂਤਿਾਤ੍ਮ੍ਕ 
ਮ੍ਾਿਮ੍ਣ ਜਗਿੰਿਾਥਰਵੱਠਲ 
ਤੋਰਿਕੋਂਬਿੁ ਹ੍ੜੁਤਕਮ੍ਲਿੋਲ਼ੁ ਯੋਗਯਤੇਗਲ਼ਰਿਤੁ ੨੧-੫੭ 
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