
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ 
ਸੜਵ ਸਵਾਤਂਤ੍ਯ ਸਂਰਿ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ੍ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਿਿਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁਵੁਿੁ 
 
ਸ਼੍੍ੀਰਿਵਾਸਿ ਚਰਿਤੇਗਲ਼ ਪਿ 
ਮ੍ਾਿੁਿਾਗਰਿ ਬੇਸਗੋਲ਼ਲੁ ਮੁ੍ਰਿ 
ਸ਼੍ੌਿਕਾਿਯਰਿਗਿੁਰਪਿਿੁ ਸੂਤਾੜਯ ਿਯਰਿਂਿ 
 
ਪਚਿ ਭਅਣ ਗਮ੍ਿ ਭਜੋਿ 
ਵਚਿ ਮ੍ੈਥੁਿ ਸ਼੍ਯਿ ਵੀਅਣ 
ਅਚਲਿ ਚਲਿ ਪਯ੍ਤਨਵੁ ਸਾਿਯਵੇ ਜਿਕੇ 
ਸ਼ੁ੍ਰਚਸਿਿ ਿਯਰਿਂਿ ਜੀਵਿ 
ਰਿਚਯਿੋਲ਼ੁ ਤਾ ਰਿਤਂੁ ਮ੍ਾਡੁਵ 
ਉਰਚਤਿੋਰਚਤ ਕੜ੍ਮ੍ਗਲ਼ਿੇਂ ਿਰਿਿੁ ਕੋਂਡਾਡੁ ੧੮-੦੧ 
 
ਰਵਸ਼੍ਟਿਸ਼੍੍ਵ ਿੇਹਿੋਲ਼ਗੇ ਪ੍ 
ਰਵਸ਼੍ਟਿਾਰਗ ਰਿਿਂਤਿਰਿ ਬਹ ੁ
ਚੇਸ਼੍ਟੇਗਲ਼ ਮ੍ਾਡੁਰਤਿੇ ਕਂਡੁ ਸਜੀਰਵ ਏਿੁਰਤਹਿੁ 
ਹ੍ੜੁਸ਼੍ਟਿਾਗੁਵਿਵਿ ਿੋਰਡ ਕ 
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ਰਿਸ਼੍ਟਿੇੇੱਲਿੁ ਸੇਵੇਮ੍ਾਲ਼੍ਪਿੁ 
ਰਬੇੱਟ ਅਣਿਰਲ ਕੁਪਣਵੇਂਿਰਿਿਿਿੁਪੇਇਪਿੁ ੧੮-੦੨ 
 
ਕ੍ਰੀਡੇਗੋਸੁਗ ਅਵਿਵਿ ਗਰਤ 
ਿੀਿਲੋਸੁਗ ਿੇਹਗਲ਼ ਕੋ 
ੱੇੱਟਾਡੁਵਿੁ ਸਵੇੇੱਛੇਯਰਲ ਬਹ੍੍ਮ੍ੇਸ਼੍ਾਿਯਿੋਲ਼ੁ ਪੋੇੱਕੁ 
ਮ੍ਾਡੁਵਿੁ ਵਯਾਪਾਿ ਬਹਰੁਵਿ 
ਮੂ੍ਢਿੈਤਯਿੋਰਲ਼ੇੱਿੁ ਪ੍ਰਤਰਿਿ 
ਕੇਡੁਲਾਭਗਰਲ਼ੇੱਲਰਵਿਿਰਿ ਆਵਕਾਲਿਰਲ ੧੮-੦੩ 
 
ਅਅਿੇਢਯਿੁ ਬਹ੍੍ਮ੍ ਵਾਯੁ 
ਤ੍ਯਯ੍ਅਸੁਿਪਸੁਿਾਿੋਲ਼ 
ਿਯਅਿਾਰਗੇੱਿੇੇੱਲਿੋਲ਼ੁ ਵਯਾਪਾਿ ਮ੍ਾਡੁਰਤਹ 
ਅਅਯਿੁ ਸਤਯਾਤ੍ਯਮ੍ਕ ਪਿਾ 
ਪੇਏਰਯੇੱਲਿੇ ਸੜਵਿੋਲ਼ਗੇ ਰਵ 
ਲਅਣੁ ਤਾਿਾਰਗ ਲੋਕਵ ਿਇਸੁਤਰਲੇੱਪ ੧੮-੦੪ 
 
ਸ਼੍੍ੀ ਸਿਸਵਰਤ ਭਾਿਤੀ ਰਗਰਿ 
ਜਾ ਸ਼੍ਚੀ ਿਰਤ ਿੋਰਹਰਣ ਸ ਂ
ਜ੍ਝ੍ਨਨਯ ਸ਼੍ਤਿੂਿੋਪਾਿਯਰਿਲ਼ਸ੍੍ੀਯਿੋਲ਼ੁ ਸ੍ੀ੍ਿੂਪ 
ਵਾਸਵਾਰਗੇੱਿੇੇੱਲਰਿਗੇ ਰਵ 
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ਸ਼੍ਵਾਸ ਤੰਿਰਲ ਕੋੇੱਟੁ ਅਵਿਰਭ 
ਲਾਸ਼ੇ੍ਗਲ਼ ਪੂਿੈਸੁਰਤੇੱਪਿੁ ਯੋਗਯਤੇਗਲ਼ਰਿਤੁ ੧੮-੦੫ 
 
ਕੋਲੁ ਕੁਿੁਿੇਯ ਮ੍ਾਰਡ ਆਡੁਵ 
ਬਾਲਕਿ ਤੇਿਿਂਤੇ ਲਕੁਮ੍ੀ 
ਲੋਲ ਸਵਾਤਂਤ੍ਯਗੁਣਵ ਬਹ੍੍ਮ੍ਾਿਯਿੋਲ਼ਰਗੇੱਟ  ੁ
ਲੀਲੇਗੈਵਿੁ ਤੰਿਵਰਿਗਿੁ 
ਕੂਲਿਾਰਗੇੱਿੇੇੱਲ ਕਾਲਰਿ 
ਿੁੇੱਲਰਿਗੇ ਪ੍ਰਤਕੂਲਿਾਰਗਹ ਪ੍ਕਟਿਾਗਿਲੇ ੧੮-੦੬ 
 
ਸੌਪਿਰਣਵਿਵਹਿ ਿਾਿਾ 
ਿੂਪਿਾਮ੍ਰਿ ਕਿੇਸੁਤਵਿ ਸ 
ਮ੍ੀਪਿੇੱਰਲੇੱਿਰਿਲ਼ ਵਯਾਪਾਿਗਲ਼ ਮ੍ਾਡੁਵਿੁ 
ਪਾਪ ਪੁਣਯਗਲ਼ੇਿਡੁ ਅਵਿ ਸਵ 
ਿੂਪਗਲ਼ਿਿੁਸਰਿਰਸ ਉਰਣਪ ਪ 
ਿੋਪਕਾਰਿ ਪਿੇਸ਼੍ ਪੂੜਣਾਿਂਿ ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਿਘਿ  ੧੮-੦੭ 
 
ਅਹਿਰਿਿ੍ਾਮ੍ੈਥੁਿਗਲ਼ਹ 
ਿਹਿ ਬਯਰਸ ਬਲ਼ਲੁਵਵ ਲਮ੍ੀ 
ਮ੍ਰਹਤਿ ਮ੍ਹਾਮ੍ਰਹਮ੍ੇਗਲ਼ਿੇਂ ਤਰਿਵ ਰਿਤਯਿਰਲ 
ਅਰਹਕ ਸੌਿਯਵ ਮ੍ਿੇਿੁ ਮ੍ਿਿਰਲ 
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ਗਰ੍ਹਰਸ ਸ਼੍ਾਸ੍੍ਾੜਥਗਲ਼ ਪਿਮ੍ੋ 
ਤ੍ਯਸਹਰਿ ਕੋਂਡਾਡੁਤਰਲ ਮ੍ੈਮ੍ਿੇਿਵਰਿਗੇੱਲਿਲੇ ੧੮-੦੮ 
 
ਬਂਿ ਮ੍ੋਅਪ੍ਿਿ ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਿਵੁ 
ਮ੍ਂਿਮ੍ਰਤਗਰਲ਼ਗੇਂਿੁ ਿੋਿੇਵੁਿੁ 
ਰਬਂਿੁ ਮ੍ਾਤ੍ ਸੁਿਾਿੁਭਵ ਪੜਵਤਕੇ ਸਮ੍ਿੁੁਃਿ 
ਏਂਿੁ ਰਤਰਲ਼ਯਿਲਿਯਿੈਵਗ 
ਰਲ਼ਂਿ ਸੁਿਵਪੇਇਸੁਵਿੁ ਮੁ੍ 
ਕੁਂਿਿਾਿਾਿਿੇਯ ਰਬੇੱਟਵਗੁਂਟੇ ਮੁ੍ਰਕ੍ਸੁਿ ੧੮-੦੯ 
 
ਿਾਜ ਤੰਿਾਮ੍ਾਤਯ ਕਿੁਣਰਿ 
ਿੈਜ ਜਿਰਿਗੇ ਕੋੇੱਟੁ ਕਾੜਯ ਰਿ 
ਯੋਰਜਸੁਤ ਮ੍ਾਿਾਪਮ੍ਾਿਵ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ਤੇਿਿਂਤੇ 
ਸ਼੍੍ੀਜਿਾੜਦਿ ਸਕਲਿੋਲ਼ਗਪ 
ਿਾਰਜਤਿੁ ਤਾਿਾਰਗ ਸੜਵ ਪ੍ 
ਯੋਜਿਵ ਮ੍ਾਰਡਸੁਤ ਮ੍ਾਡੁਵ ਫਲਕੇ ਗੁਰਿਮ੍ਾਰਡ ੧੮-੧੦ 
 
ਵਾਸੁਿੇਵ ਸਵਤਂਤ੍ਵ ਸਿੋ 
ਜਾਸਿਾਿਯਮ੍ਿਾਸੁਿਾਰਿਗੀਯ 
ਲੋਸੁਗੜਧਵ ਤੇਗੇਿਿਿੋਲ਼ਗੜਧਵ ਚਤੁੜ੍ਭਾਗ 
ਗੈਰਸ ਓਂਿਿੁ ਸ਼੍ਤਰਵਿ ਰਿਵਪਂ 
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ਚਾਸ਼੍ਤਾਬਜ ਜਗਸ਼੍ਟਚਤਵ ਾ 
ਰਿਂਸ਼੍ਿਰਿਲਰਿਰਗੇੱਤੁ ਵਾਰਣ ਭਾਿਰਤਗੜਧ ੧੮-੧੧ 
 
ਰਿਵ ਰਥਯ ਪਾਿਵ ਥੇਗੇਿੁ ਕੋਮ੍ਦਿ ਸ਼੍ਥ ਰਵਭਾਗਵ 
ਮ੍ਾਰਿ ਥਾ ਰਵਮ੍ਸ਼੍ਰਥ ਉਮ੍ੇਸ਼੍ਿੋਰਲ਼ੇੱਤੁ ਇਮ੍ਧਿੋ੍ਲ਼ੈਿਰਢਕ 
ਹਥੁ ਿਰਥਪਿੋਲ਼ਰਗਰਿਰਥੇੱਤਰਿਲ ਿੇਵਥੇਗਲ਼ੋਲ਼ਗੀਿਯੁ 
ਜੀਵ ਪ੍ਰਥਯੋਲ਼ੁ ਿਸ਼੍ ਐਿਰਢਕ ਿਾਲਵ ਥੁ ਿਥੈਯਿੋਲ਼ੁ ੧੮-੧੨ 
 
ਕਾਿੁਰਣਕ ਸਵਾਤਂਰਤ੍ਯਤਵ ਵ 
ਮੂ੍ਿੁ ਰਵਿ ਗੈਸੇਿਡੁ ਤੰਿੋਲ਼ੁ 
ਿਾਰਿਗੋਂਿਿੁ ਕੋੇੱਟ ਸਵਾਤਂਰਤ੍ਯਵ ਸੜਵਰਿਗੇ 
ਿਾਿੁਰਣਪ ਤੰਿਿੁਗਰਿਗੇ ਵਯਾ 
ਪਾਿ ਕੋੇੱਟ ੁਗੁਣਾਗੁਣਗਲ਼ ਰਵ 
ਚਾਿ ਮ੍ਾਡੁਵ ਤੇਿਰਿ ਰਤ੍ਗੁਣਵ ਵਯਰਕ੍ਯਿੇ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ੧੮-੧੩ 
 
ਪੁਣਯਕੜ੍ਮ੍ਕੇ ਸਹਾਯਵਾਗੁਵ 
ਿਿਯਰਿਗੇ ਕਲਯਾਰਿ ਿੈਤਯਿ 
ਪੁਣਯ ਫਲਗਲ਼ਿੀਵ ਰਿਰਵਜਿ ਪਾਪਕੜ੍ਮ੍ਫਲ 
ਅਿਯਕੜ੍ਮ੍ਵ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪਰਿਗੇ ਅਿੁ 
ਗੁਣਯ ਜਿਰਿਗੇ ਕੋਡੁਵ ਬਹ ੁਕਾ 
ਿੁਣਯਸਾਗਿ ਿੀ ਤੇਿਰਿ ਭਕ੍ਿਿ ਸਂਤੈਪ ੧੮-੧੪ 
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ਰਿਿੁਪਮ੍ਗੇ ਸਰਿਯੁਟਂੁ ਏਂਿੁ 
ੱੇੱਚਰਿਸੁਵਵ ਤਦ੍ਭਕ੍ਿੋਲ਼ੁ ਮ੍ 
ਤ੍ਯਸਰਿਸੁਵਵ ਗੁਰਣਗੁਣਗਰਲ਼ਗੇ ਭਿੇਗਲ਼ ਪੇਲ਼ੁਵਵੁ 
ਿਿ ਸੁਿੜਸ਼੍ਿ ਉੜਧਵਪੁ ਂਡ੍ਵ 
ਿਰਿਰਸਿਵਿੋਲ਼ੁ ਿਵ ੇਰਸ਼੍ਸੁਵ ਹਰਿ 
ਚਰਿਤੇਗਲ਼ ਕੇਲ਼ਿਲੇ ਲੋਗਾਿਵੜ੍ ੇਕੇਲ਼ੁਵਵੁ ੧੮-੧੫ 
 
ਏਵਮ੍ਾਰਿ ਿਵ ੇਸ਼੍ਵੁੇੱਲ਼ ਕੁ 
ਜੀਵਿੇੇੱਲਿੁ ਿੈਤਯਿੇਂਬਿੁ 
ਕੋਰਵਿਿ ਰਵਜ੍ਝ੍ਨਨਾਿਕੜ੍ਮ੍ਵ ਿੋਰਡ ਰਿਂਰਿਪਿੁ 
ਿੇਵ ਿੇਵਿ ਰਬੇੱਟੁ ਯਾਵ 
ੱੇੱਜੀਵਪਰਿਯਂਤਿਰਿ ਤੁੇੱਛਿ 
ਸੇਵੇਰਯਂਿੁਪਜੀਰਵਸੁਵਿਨਜਯਨਾਿਕੋਲ਼ਗਾਰਗ ੧੮-੧੬ 
 
ਕਾਮ੍ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਿ ਮ੍ਿ ਰਹਂ 
ਸਾਮ੍ਯਾਨ੍ੜੁਥ ਿਂਭ ਕਪਟ ਰਤ੍ 
ਿਾਮ੍ਿਵਤਾਿਗਲ਼ ਭਿੇ ਅਪੂੜਣਸੁਿਬੇੱਿ 
ਅਰਮ੍ਸ਼੍ ਰਿਵੇਰਿਤਵ ਭਜੋਯਰਤ 
ਤਾਮ੍ਾਸਾੰਿਵਿੁਂਬ ਤਾਮ੍ਸ 
ਸ਼੍੍ੀਮ੍ਿਾਂਿਿ ਸਂਗਰਿਂਿਰਲ ਤਮ੍ਵੇ ਵਰੜਧਪੁਿੁ ੧੮-੧੭ 
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ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਿ ਭਰਕਥ ਰਵਿਰਕਥ ਰਵਿਯ ਪੁਿਾਣ ਸ਼੍ਾਸਥ੍ਸ਼੍੍ਵਿ ਰਚਮ੍ਥਿ 
ਿਾਿ ਸ਼੍ਮ੍ ਿਮ੍ ਯਜ੍ਝ੍ਨਨਯ ਸਥਯਾਰਹਮ੍ਸ ਬੂਥਿਯਾ 
ਢਯਾਿ ਭਗਵੰਿਾਮ੍ਕੀੜਥਿ ਮ੍ੌਿਜਪਤਪਵ੍ਥਸੁਥੀੜਠ- 
ਸਨਾਿ ਮ੍ਮ੍ਥ੍ਸਥੋਥ੍ ਵਮ੍ਧਿੇ ਸੇੱਜਿਿ ਗੁਣਵੁ ੧੮-੧੮ 
 
ਲੇਸ਼੍ ਸਵਾਤਂ੍ਰਤ੍ਯ ਗੁਣਵਿੁ ਪ੍ 
ਵੇਸ਼੍ਗੈਰਸਿ ਕਾਿਣਰਿ ਗੁਣ 
ਿੋਸ਼੍ਗਲ਼ੁ ਤੋਿੁਵਵੁ ਸਤਵ ਾਸਤਵ  ਜੀਵਿੋਲ਼ੁ 
ਸ਼੍ਵਾਸ ਭਜੋਿ ਪਾਿ ਸ਼੍ਯਿ 
ਰਵਲਾਸ ਮ੍ੈਥੁਿ ਗਮ੍ਿ ਹੜ੍ਸ਼੍ 
ਕਲੇਸ਼੍ ਸਵਪਨ ਸੁਸ਼ੁ੍ਰਪ੍ ਜਾਗਰ੍ਤਰਯਹਵੁ ਚੇਤਿਕੇ ੧੮-੧੯ 
 
ਆੜ੍ਢ ਥੰਿੋਲ਼ਰਗਰਿਰਸ ਉਰਲ਼ਿੋਮ੍ਧੜ੍ਢਵ ਰਵਭਾਗਵਗੈਰਸ 
ਵ੍ੜੁਰਜਿਾੜਧਿਿੁ ਪੂੜਵਿਰਲ ਸਵਾਥਰਮ੍ਥ੍ਯਵ ਕੋੇੱਤਮ੍ਥੇ 
ਸਵੜ੍ਧਢੁਿੀਰਪਥ ਕੋਿੁਵਵਿ ਸੁਿਵ੍ੜੁਧ੍ਰਢਗੋਸੁਗ ਬੁ੍ਃਮ੍ਵਾਯੁ 
ਕਪਰੜਧ ਮ੍ੋਿਲਾਿਵਿੋਰਲ਼ਿਧਵਿ ਯੋਗਯਥੇਯਿਰਿਥੁ ੧੮-੨੦ 
 
ਹਲਢਿਾਿੁਜ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ਕ੍ੜੁਥਯਵ ਰਥਰਲਯਿਾਹਮ੍ਕਾਿਰਿਮ੍ਦੇਿ 
ਿੁਰਲ਼ਿੁ ਰਵਰਢਯੁ ਰਿਸ਼ੇ੍ਢਪਾਥ੍ਿੁ ਇੇੱਲਵੇਮ੍ਬੁਵਗੇ 
ਫਲਗਲ਼ਿਵਯ ਕੋਿੁਵ ਿੈਥਯਿ ਕਲੁਸ਼੍ ਕੜ੍ਮ੍ਵ ਰਬੇੱਤੁ 
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ਪੁਣਯਵ ਸੇਲ਼ੇਿੁ ਥੰਿੋਲ਼ਰਗੇੱਤੁ ਕ੍ਰਮ੍ਰਿਮ੍ ਕੋਿੁਵ ਭਕਥਰਿਗੇ ੧੮-੨੧ 
 
ਥੋਯਜਾੇੱਪਿ ਰਕਿਣ ਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼੍ੇੱਛਯ ਵਰੜਥਸੁਵਮ੍ਥੇ 
ਕਮ੍ਲਿ ਲ਼ਾਯਥਾਕ੍ਸ਼੍ਿੁ ਸੜਵਿੋਲ਼ੁ ਵਯਾਰਪਰਸਿ ਕਾਿਣਰਿ 
ਹਯੇ ਸਿੁਣਕੜ੍ਮ੍ ਥੋੜ੍ਪਵੁ ਿਯਾਯ ਕੋਰਵਿਰਿਗੇ ਰਿਿਮ੍ਥਿ 
ਸ਼੍੍ੀਯਿਸ ਸੜਵੋਥਥਵੋਥਥਮ੍ਿੇਮ੍ੁ ਪੇਲ਼ੁਵਿੁ ੧੮-੨੨ 
 
ਮੂ੍ਲਕਾਿਣ ਪ੍ਕ੍ੜੁਰਥਯੇਰਿਪ ਮ੍ਹਾਲਕੁਰਮ੍ਯੇੇੱਲਿੋਲ਼ਰਗਿ ੁ
ਸੁਲੀਲੇਗੈਯੁਥ ਪੁਣਯਪਾਪਗਲ਼ੜ੍ਰਪਲ਼ੁ ਪਰਥਗੇ 
ਪਾਲਗਿਲੋਲ਼ੁ ਰਬਿਧ ਜਲ ਕੀਲਾਲਵੇਰਿਪੁਿੇ ਜੀਵਕ੍ੜੁਥ 
ਕੜ੍ਮ੍ਾਰਲ਼ ਥਿਵਥੁ ਸ਼ੁ੍ਭਵੇਰਿਪਵੁ ਏੇੱਲ ਕਾਲਿਰਲ ੧੮-੨੩ 
 
ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਿਸੁਿਬਲਪੂੜਣ ਰਵਸ਼ੁ੍ਰਵ ਗੇਿ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪਵੁ ਰਥ੍ਗੁਣਕਾੜਯ 
ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਾਿੁਰਵਿ ਕ੍ਰੜਰਮ੍ ਕਰਵਿੁ ਭਕ੍ਰਸ਼੍ਿੁਮ੍੍ੇ ਲੋਕਿੋਲ਼ੁ 
ਈ ਿਰਲ਼ਿਜਾਮ੍ਦਵਿੁ ਬੁ੍ਃਮ੍ੇਸ਼੍ਿਮੁ੍ਿਯਸੁਿਾਸੁਿਿ 
ਕਾਲਾਿਲਵੋਲ ਿੁਮ੍ਵੁਵਗੀ ਪਾਪਗਲ਼ ਭਯਵ ੇ੧੮-੨੪ 
 
ਮ੍ੋਿਰਸ਼੍ਿ ਿਕ੍ਰਸ਼੍ਣਸੁਪਕ੍ਸ਼੍ ਪ੍ਮ੍ੋਿਵੁਥਥਿ ਪਕ੍ਸ਼੍ਵੇਮ੍ੁ 
ੜੁਗਾਰਿਸ਼ੁ੍ਰਥਗਲ਼ੁ ਪੇਲ਼ੁਵੁਵੁ ਆਿਮ੍ਧਮ੍ਯ ਹਰਿਗੇ 
ਮ੍ੋਿਵੈਰਸ਼੍ਕ ਸੁਿ ਰਵਰਸ਼੍ਸ਼੍੍ ਪ੍ਮ੍ੋਿ ਪਾਿਰਥ੍ਕ ਸੁਿਪ੍ਿ 
ਿਾਿ ਕਾਿਣਰਿਮ੍ਧ ਮ੍ਿੋਪ੍ਮ੍ੋਿਿੇਰਿਸੁਵਿੁ ੧੮-੨੫ 
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ਓਰਮ੍ਧਗਾਿਿੁ ਵ੍ੜੁਰਸ਼੍੍ਰਯਮ੍ਧ ਵਸੁਮ੍ਢਿੇਯੋਰਲ਼ੇੱਪਰਿਲ਼ 
ਜਲਰਿਮ੍ਰਸਮ੍ਢੁ ਵ੍ੜੁਧ੍ਰਢਯਿੈਿੁਵੁਿੇ ਭਾਿਰਿਿੇ ਬਰਿਿਹਿੁ ੇ
ਕੁਮ੍ੁ ਕੋਿਥੇਗੇਗਰਲ਼ੇੱਲਰਿਹ ਸਵਾਿਮ੍ਧ ਸਮ੍ਪੂੜਣ 
ਸਵਭਾਵਗੇ ਬਮ੍ੁ ਮ੍ਾਿੁਵੁਿੇਿੁ ਕੜ੍ਮ੍ਾਕੜ੍ਮ੍ਾਜਿਯਫਲ ੧੮-੨੬ 
 
ਿੇਹਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼੍ਿੋਲ਼ੇਿਿੁ ਪਕ੍ਰਸ਼੍ਗਲ਼ੀਹਵੇਰਮ੍ਧਗੁ ਰਬਿਿ ੇ
ਪਰ੍ਮ੍ਸਨੇਹਰਿਮ੍ਧਰਲ ਕੜ੍ਮ੍ਜ ਫਲਗਲ਼ੁਮ੍ਬ ਜੀਵਿਗ 
ਸ਼੍੍ੀਹਰਿਯੁ ਥਾ ਸਾਿ ਭਕੋਥਿੁ ਿੋ੍ਰਹਸੁਵ ਕਲਯਾਰਿ 
ਿੈਥਯ ਸਮੂ੍ਹਕੀਵ ਰਵਰਸ਼੍ਸ਼੍ ੍ਪਾਪਵ ਕਲੇਸ਼੍(ਲੀਸ਼੍) ਵੇੇੱਲਰਿਗੇ ੧੮-੨੭ 
 
ਿਯੁਮ੍ਰਣ ਰਕਿਣਵ ਕਂਡ ਮ੍ਾਤ੍ਰਿ 
ਰਤਰਮ੍ਿਵੋਡੁਵ ਤੇਿਰਿ ਲਮ੍ੀ 
ਿਮ੍ਣ ਿੋਰਡਿ ਮ੍ਾਤ੍ਰਿਂਿਘਿਾਸ਼੍ ਐਿੁਵੁਿੁ 
ਕਮ੍ਲਸਂਭਵ ਮੁ੍ਿਯਿੇੇੱਲਾ 
ਸੁਮ੍ਿਸਿੋਰਲ਼ਹ ਪਾਪਿਾਰਸ਼੍ਯ 
ਅਮ੍ਿਮੁ੍ਿਿਂਿਿਰਲ ਭਸ੍ਮ੍ਵ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ਹਰਿ ਤਾਿੁ ੧੮-੨੮ 
 
ਚਤੁਿਸ਼੍ਤਭਾਗਰਿ ਿਸ਼੍ਾਂਸ਼੍ ਿੋ 
ਰਲ਼ਤਿ ਜੀਵਰਿਗੀਵ ਲੇਸ਼੍ਵ 
ਰਿਰਤਜ ਿੇਵੜਕਗਰਲ਼ਗੇ ਕੋਡੁਵ ਰਵਰਸ਼੍ਸ਼੍ਟ ਿੁੁਃਿਸੁਿ 
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ਮ੍ਰਤਹੀਿ ਪ੍ਾਰਣਗਰਲ਼ਗਾ 
ਹਰੁਤਯ ਸੁਿਮ੍ੜੁਰਥ ਿੁੁਃਿਵਿ 
ਯੋਗਯਤੇਯਿਰਿਤੁ ਰਪਪੀਲ ਮ੍ਸ਼੍ਕਾਰਿਗਲ਼ੀਗੀਵ ਹਰਿ ੧੮-੨੯ 
 
ਰਿਤਯਰਿਿਯਾਂਿਾਿਯ ਕੂਪਰਿ 
ਭ੍ੜੁਥਯਰਿਂਿੋਿਗੂਰਡ ਪੁਿਿਾ 
ਵਰੜਵ੍ਰੜਜਤ ਲੋਕਾਵੈਿੁਵ ਕਰਲਯੁ ਿਵ ੇਸ਼੍ਿਰਲ 
ਸਤਯਲੋਕਾਰਿਪ ਚਤੁੜ੍ਮੁ੍ਿ 
ਤਤਵ  ਿੇਵੜਕਲ਼ ਸਾਰਹਤ ਰਿਜ 
ਮੁ੍ਰਕ੍ਯੈਿੁਵ ਹਰਿਪਿਾਬਜਵ ਭਰਜਰਸ ਭਕੁਰਤਯਰਲ......ੱੁਃਿਾਸ਼੍_੧੮-੩੦ 
 
ਰਵਰਿ ਰਿਸ਼ੇ੍ਿਗਲ਼ੇਿਡੁ ਮ੍ਿੇਯਿੇ 
ਮ੍ਿੁਰਵਿੋਰਿਯ ਪਾਿਕੜ੍ਰਪਸ 
ਲਰਿਰਤ ਮ੍ੇੱਕਰਲ਼ਗੀਵ ਪੁਣਯਵ ਪਾਪ ਿੈਤਯਰਿਗੇ 
ਸੁਿਿੁਸ਼੍ਿਿਿਗੀਯਰਿਿੇ ਬਂ 
ਿੋਿਰਗ ਓਯਵਿੁ ਪੁਣਯ ਿੈਤਯਿੁ 
ਅਰਿਪਰਿੇੱਲਿ ਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼੍ਗਲ਼ ਫਲਿਂਤੇ ਰਿਤਯਿਰਲ ੧੮-੩੧ 
 
ਰਤਲਜ ਕਸ਼੍ਮ੍ਲ ਤਯਰਜਰਸ ਿੀਪਵੁ 
ਰਤਰਲ਼ਯ ਤੈਲਵ ਗਰ੍ਹਰਸ ਮ੍ਂਰਿਿ 
ਿੋਲ਼ਗੇ ਵਯਾਰਪਰਸੇੱਪ ਕੇੱਤਲੇ ਭਂਰਗਸੁਵ ਤੇਿਰਿ 

10

www.yo
us

igm
a.c

om



ਕਰਲ ਮ੍ੋਿਲੁਗੋਂਡਰਿਲ਼ ਿਾਿਵ 
ਕੁਲਜਿਿੁਰਿਿ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ਪੁਣਯਜ 
ਫਲਵ ਬਹ੍੍ਮ੍ਾਿਯਰਿਗੇ ਕੋੇੱਟੇੱਲੇੱਲੇ ਿਰਮ੍ਸੁਵਿੁ ੧੮-੩੨ 
 
ਇੇੱਿਲੇਯੁ ਰਿਤਯਿਰਲ ਮ੍ੇਿਯਾ 
ਮ੍ੇਿਯ ਵਸੁਗਲ਼ੁਂਡੁ ਲੋਕਰਿ 
ਸ਼ੁ੍ੇੱਿ ਸ਼ੁ੍ਰਚ ਏਂਿੇਰਿਰਸਕੋਂਬਿੁ ਵੇਿ ਸ੍ਮ੍ੜੁਰਥਗਲ਼ੋਲ਼ੁ 
ਬੁੇੱਰਿਪੂੜਵਕਵਾਰਗ ਰਵਭੁਿਿੁ 
ਸ਼੍੍ੇੱਿੇਰਯਂਿੜ੍ਰਪਰਸਿ ਕੜ੍ਮ੍ ਰਿ 
ਰਸ਼੍ੇੱਿਵਾਿਿੂ ਸਰਿਯੇ ਕੈਕੋਂਡੁੇੱਿਰਿਸੁਰਤੇੱਪ ੧੮-੩੩ 
 
ਓਡੇਯਰਿੇੱਿ ਵਿਸਥ ਫਲਗਲ਼ 
ਬਰਡਿੁ ਰਤਂਬੁਵਿੁਂਟੇ ਕਂਡਿੇ 
ਹਡੇੋਿੁ ਰਬਸੁਟਵੁਿੇਂਬ ਭਯਰਿਂ ਿੋਡਲਂਜੁਵਿੁ 
ਰਬਡਿੇ ਮ੍ਾਡੁਵ ਕੜ੍ਮ੍ਗਲ਼ੁ ਮ੍ਿੇ 
ਮ੍ਡਰਿ ਮ੍ੇੱਕਲ਼ੁ ਬਂਿੁਗਲ਼ ਕਾ 
ਿੋਡਿਾਲ਼ੁਗਲ਼ੁ ਏਂਿ ਮ੍ਾਤ੍ਰਿ ਓਡੁਵੁਿੁ ਿੁਰਿਤ ੧੮-੩੪ 
 
ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਿ ਕੜ੍ਮ੍ੇਂਰਿ੍ਯਗਰਲ਼ਂਿੇ 
ਿੇਿੁ ਮ੍ਾਡੁਵ ਕੜ੍ਮ੍ਗਲ਼ ਲ 
ਮ੍ੀਰਿਵਾਸਰਿਗੜ੍ਰਪਸੁਤਰਲਿੁ ਕਾਲਕਾਲਿਰਲ 
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ਪ੍ਾਣਪਰਤ ਕੈਕੋਂਡੁ ਿਾਿਾ 
ਯੋਰਿਯੈਰਿਸਿੋੋੰਮ੍ੇ ਕੋਡਰਿਿੇ 
ਿਾਿਵਿੁ ਸੇਲ਼ੇਿੋਯਵਿੇੇੱਲਾ ਪੁਣਯਿਾਰਸ਼੍ਗਲ਼ ੧੮-੩੫ 
 
ਸ਼੍ੁਰਥਸ੍ਮ੍ੜੁਥਯੜਥਵ ਰਥਰਲ਼ਿਹਮੰ੍ਥਰਵਰਸ਼੍ਸ਼੍੍ਿੁ ਕੜ੍ਮ੍ਮ੍ਾਿਲੁ 
ਪ੍ਰਥਗਰ੍ਹਸਿੁ ਪਾਪਗਲ਼ ਕੋਿੁਰਥੇੱਪ ਰਿਥਯ ਹਰਿ ਚਥੁਿਿਸ਼੍ 
ਭੁਵਿਾਰਿਪਰਥ ਕ੍ਰਥੁਕ੍ੜੁਥਜ੍ਝ੍ਨਨਯਰਿਯਾਮ੍ਕਿੁ 
ਏਿੇਮ੍ਰਥਯਭ੍ਮ੍ਸ਼੍ਪ੍ਮ੍ਾਿਸਮ੍ਕਤਿੋਸ਼੍ਵਵਰਗੇੱਲ ੧੮-੩੬ 
 
ਵਾਰਿਜਾਸਿ ਮੁ੍ਿਯ ਿਾਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾ 
ਿਾਿਕਿੁ ਸੜਵਸਵਤਂਤ੍ ਿ 
ਮ੍ਾਿਮ੍ਣਿੇਂ ਿਰਿਿੁ ਇਸ਼੍੍ਾਰਿਸ਼੍ਟਕੜ੍ਮ੍ਫਲ 
ਸਾਿਭਕੋ੍ਰਿਗੜ੍ਰਪਸਲੁ ਸਵੀ 
ਕਾਿ ਮ੍ਾਡੁਵ ਪਾਪਫਲਵ ਕੁ 
ਬੇਿਿਾਮ੍ਕ ਿੈਤਯਰਿਗੇ ਕੋੇੱਟਵਿ ਿੋਰਯਸੁਵ.....ੱੁਃਿਾਸ਼੍_੧੮-੩੭ 
 
ਕੂਿਿੈਤਯਿੋਰਲ਼ੇੱਿੁ ਤਾਿੇ 
ਪ੍ੇਰਿਸੁਵ ਕਾਿਣਰਿ ਹਰਿਗੇ ਕੁ 
ਬੇਿਾਿੇਂ ਬਿੁ ਏੇੱਲਿੋਲ਼ੁ ਰਿੜਗਤਗਰਤਗੇ ਰਿਿੁਤ 
ਸੂਰਿਗਂਯਗੇ ਸੂੜਯਿੇਂ ਬਿੁ 
ਿੂਿਸ਼ੋ੍ਕਗੇ ਸ਼ੁ੍ਕਲ ਰਲਂਗਸ਼੍ 
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ਿੀਿਰਵੇੱਲਿ ਕਾਿਣਿਰਲ ਆਕਾਯਿੇਰਿਸੁਵਿੁ ੧੮-੩੮ 
 
ਪੇਲ਼ਲੋਸ਼੍ਵੇੱਲਿ ਮ੍ਹਾਪਾ 
ਪਾਰਲ਼ਗਲ਼ ਓਂਿੇ ਅਣਰਿ ਰਿੜ 
ਮੂ੍ਲਗੈਸਰਲਬੇਕੁ ਏਂਬੁਵਗੋਂਿੇ ਹਰਿਿਾਮ੍ 
ਿਾਰਲਗੇਯੋਲ਼ੁੇੱਲ਼ਵਗੇ ਪਿਮ੍ਕ੍ੜੁਪ 
ਆਲ਼ੁ ਕ੍ੜੁਇਸ਼੍ਣਿੁ ਕੈਰਪਰਡਿੁ ਤ 
ੱੰਿਾਲਯਿੋਰਲ਼ੇੱਟਿੁਰਿਿਿਲਾਿਂਿਪਰਡਸੁਵਿੁ ੧੮-੩੯ 
 
ਿੋਰਗਯੌਸ਼੍ਿ ਪਥਯਰਿਂਿ ਰਿ 
ਿੋਰਗ ਯੇਰਿਸੁਵ ਤੇਿੇਰਿ ਸ਼੍੍ੀਮ੍ਿ 
ਭਾਗਵਤ ਸੁਸ਼੍੍ਵਣਗੈਿੁ ਭਵਾਿਯਿੋਗਵਿੁ 
ਿੀਰਗ ਸੜਵਾਿਯਰਿਲ਼ ਰਵਸ਼੍ਯ ਰਿ 
ਯੋਰਗਸੁ ਿਸ਼੍ੇਂਰਿ੍ਯਵਰਿਲਿੋਲ਼ੁ 
ਸ਼੍੍ੀਗੁਿੁਜਗੰਿਾਥਰਵੇੱਠਲ ਪ੍ੀਤਿਾਗੁਵਿੁ ੧੮-੪੦ 
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