ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁ ਥਸਾਿ

ਕਲ੍ਪਸਾਧਨ ਸਂਰਧ

ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁ ਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਧਮ੍ਧਾਪਰਨਥੁ ਪੇਲ਼ੁ ਵੇ

ਪਿਮ੍ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਧਨਾਧਿਰਧ ਕੇਲ਼ੁ ਵੁ ਧੁ

om

ਏਕਰਵਂਸ਼ਰਿ ਮ੍ਿ ਪਰਵੜਤਕ

a.
c

ਕਾਕੁਮ੍ਾਯ੍ਗਲ਼ ਕੁਹਕਯ੍ੁ ਰਕਤ ਰਨ

ਸ਼ਰੀਕਲ਼ਿਰ ਨ ਸਦਨ ਰਦ੍ ਜਪ ਰਪ

ou
si

ਨਾਰਕ ਸੰਨੁਿਮ੍ਰਹਮ੍ ਪਿਮ੍ ਕ੍ੜੁ

gm

ਿਾਕਰਿਰਸ ਸੜ੍ਵੋੱਿਮ੍ਨੁ ਹਰਿਯ੍ੇਂ ਦੁ ਸਥਾਰਪਰਸਦ

.y

ਪਾਕਟਾਅਰਦ ਨੋਡੁ ਮ੍ਧ੍ਾਚਾੜਯ ਗੁਿੁਵੜਯ ੨੩-੦੧

w

ਵੇਧ ਮ੍ਵਦਲਾਰਗੋੱਪਮ੍ਲ ਮ੍ਵ

w

w

ਆਰਧਕਾਰਿਗਲ਼ਾਦ ਜੀਵਿ

ਸਾਧਨਗਲ਼ ਪਿਵਅਨਂਿਿ ਰਲਂਗਭਂਗਵਨੁ
ਸਾਧੁਗਲ਼ੁ ਰਚੋੱਿਰਯ੍ਪੁ ਦੇੇੰਨਪ
ਿਾਧਗਲ਼ ਨੋਡਦਲੇ ਚਕ੍ਰ ਗ

ਦਾਧਿਨੁ ਪੇਰਲ਼ਰਸਦ ਿੇ ਿਦਂਦਦਰਲ ਪੇਲ਼ੁ ਵੇਨੁ ੨੩-੦੨
ਥ੍ੜੁ ਣ ਰਕ੍ਰਰਮ੍ ਰਦ੍ ਜ ਪਸ਼ੁ ਨਿਵੋੱਿਮ੍
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ਜਨਪ ਨਿਗਂਧੜ੍ ਗਣਰਿਵ

ਿੇਰਨਪਿਮ੍ਸ਼ਰਵਹੀਨ ਕੜ੍ਮ੍ਸੁਯ੍ਵਰਗਗਲ਼ੁ ਏਂ ਦੁ
ਿਨੁ ਪਰਿੀਕਰਦ ਰਬਂਬਨ ਉਪਾ

ਸਨਵ ਗੈਯ੍ੁ ਿ ਇਂਰਦਰ ਯ੍ਜ ਕ

ੜ੍ਮ੍ਨਵਿਿ ਹਰਿਗੜ੍ਰਪਸੁਿ ਰਨੜ੍ਮ੍ਮ੍ਿੁ ਏਰਨਸੁਵਿੁ ੨੩-੦੩
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ਏਲੁ ਰਵਧ ਜੀਵਗਣ ਬਹਲ਼ ਸੁ

a.
c

ਿਾਰਲ਼ ਸਂਖ੍ਯਾਨੇਮ੍ਵੁੋੱਲ਼ਦੁ

ਸੂਲਕੜ੍ਮ੍ਵ ਿਵ ਿੇਦੁ ਗੁਿੁਗਲ਼ੁ
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ਪੇਰਲ਼ਦੜਥਵ ਰਿਰਲ਼ਦੁ ਿੋੱਿ

gm

ਿਾਰਲ਼ ਨਿਦੇਹਵਨੁ ਬਰਾਹ੍ਮ੍ਣਕੁਲਧਲਵਿਰਿਰਸ
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ਿਕ ਾਲਧੜ੍ਮ੍ ਸਮ੍ੜ੍ਰਪਸੁਵਿੁ ਕੜ੍ਮ੍ਯ੍ਵ ਰਗਗਲ਼ੁ ੨੩-੦੪

w

ਹੀਨ ਕੜ੍ਮ੍ਗਰਲ਼ਂਦ ਬਹੁਰਵਧ

w

w

ਯ੍ਵ ਰਨਯ੍ਰਲ ਸਂਚਰਿਰਸ ਪਰਾਂਿਕੇ

ਮ੍ਾਨੁਸ਼ੋੱਿ੍ਨੈਰਦ ਸੜ੍ਵੋੱਿਮ੍ਨੁ ਹਰਿਯ੍ੇਂ ਦੁ

ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਭਰਕਤਗਰਲ਼ਂਦ ਵੇਦਵ
ਕਤਾਨੁਸਾਿ ਸਹਸਰ ਜਨੁਮ੍

ਨਯੂਨ ਕੜ੍ਮ੍ਵ ਮ੍ਾਰਡ ਹਰਿਗੜ੍ਰਪਰਸਦ ਨਂਿਿਰਦ ੨੩-੦੫
ਹੋੱਿੁ ਜਨੁਮ੍ਗਲ਼ੋੱਰਲ ਹਰਿ ਸ
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ੜ੍ਵੋੱਿੰਮ੍ ਸੁਿਾਸੁਿਗਣਾਰੜਿਿ

ਰਚਿਰ ਕੜ੍ਮ੍ ਰਵਸ਼ਵਕਨਂਿਾਨਂਿਿੂਪਾਤ੍ਮ੍
ਸਿਯਸਂਕਲ੍ਪ ਜਗਦੁ

ਤ੍ਪੋੱਰਿ ਰਸਥਰਿ ਲਯ੍ ਕਾਿਣ ਜਿਾ

ਮ੍ੜੁ ਥਯੁਵਰੜਿਿਨੇਂਦੁਪਾਸਨੇਗੈਦ ਿਿੁਵਾਯ੍ ੨੩-੦੬

om

ਮ੍ੂ ਿ ੁ ਜਨੁਮ੍ਗਲ਼ੋੱਰਲ ਦੇਹਾ

a.
c

ਗਾਿ ਪਸ਼ੁ ਧਨਪਰਿ੍ਰਮ੍ਿਰ ਕੁ

ਮ੍ਾਿਮ੍ਣਨਰਲ ਰਬਡਦੇ ਮ੍ਾਡੁਵ
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ਸੂ ਰਿਗਲ਼ੁ ਈ ਉਕਤਜਨੁਮ੍ਵ

gm

ਮ੍ਾਿ ਮ੍ਾਿਾਰਪਤ੍ੜੁ ਗਲ਼ੋੱਰਲਹ ਸ੍ੇਹਰਦਂਦਰਧਕ

ਮ੍ੀਰਿ ਪਿਮ੍ਾਤ੍ਮ੍ਨ ਸ੍ਦੇਹਰਦ ਨੋਰਡ

w
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ਸੁਰਖ੍ਸੁਵਿੁ ੨੩-੦੭

w

w

ਦੇਵਗਾਯ੍ਕਜਾਨ ਰਚਿਰਪਤ੍ੜੁ
ਦੇਵਿੇੋੱਲਿੁ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਯ੍ਵ ਰਗਗ

ਲ਼ਾਵਕਾਲਕੁ ਪੁ ਸ਼ਕਿ ਸ਼ਨੈਸ਼ਿਿ ਉਸ਼ਾ ਸ੍ਾਹਾ
ਦੇਰਵ ਬੁਧ ਸਨਕਾਰਦਗਲ਼ੁ ਮ੍ੇ

ਘਾਵਲ਼ੀ ਪਪੜਿਨਯ ਸਾਂਸ਼ਿੁ

ਈ ਉਭਯ੍ਗਣਦਵਲ਼ਰਗਵਿੁ ਰਵਜੰਆਨ ਯ੍ਵ ਰਗਗਲ਼ੁ ੨੩-੦੮
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ਭਿਥਖ੍ਮ੍ਦਰਧ ਨੂਿ ੁ ਜਨ੍ਮ੍ਵ ਢਰਿਰਸ ਰਨਸ਼ਕਾਮ੍ਕ

ਸੁਕੜ੍ਮ੍ਾ ਚਰਿਰਸਧਾਨਮ੍ਥਿਰਧ ਧਸ਼ਸਾਹਸਰ ਜਨ੍ਮ੍ਧਰਲ
ਉਿੁਥਿਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਵਨੁ ਪਦੇਧੈ ਧਾਿੁਧਸ਼ਧੇਹਧਰਲ

ਭਰਕਥਯ੍ ਰਨਿਵਰਢਕਨਰਲ ਮ੍ਾਰਦ ਕਾਮ੍ਬਿੁ ਰਬਮ੍ਬਿੂਪਵਨੁ ੨੩-੯

ਰਨਸ਼ੇਢਕੜ੍ਮ੍ਗਰਲ਼ੋੱਲ ਨਿਕਪਰਾਰਪਥ ਮ੍ਵਧਰਲੋੱਲ
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ਸਾਢਨਾਥ੍ਪੜ੍ਧਰਲ ਇਵਰਿਗਨਾਰਧਕਾਲਪਿਵਕ੍ਸ਼ਰਵੋੱਲ

a.
c

ਵੇਧਸ਼ਾਸਥਰਗਲ਼ੋੱਰਲ ਇੋੱਪ ਰਵਿਵਢਵਾਕਯਵ ਪਰਿਹਰਿਰਸ ਮ੍ਢੁ

ਿਸਥ ਦੇਵਗਣਾਂਿਿੇੋੱਲਿੁ
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ਸਿਯਲਵ ਕਾਰਧਪਨ ਰਵਰਡਦੁ ਸ਼

gm

ਸੂਧਨਨੇ ਸੜ੍ਵਥਥਮ੍ਵਥਮ੍
ਥ ਨੇਮ੍ੁ ਸੁਰਖ੍ਸੁਵਿੁ ੨੩-੧੦
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ਭਰਕਤਯ੍ਵਰਗਗਲ਼ੇਂ ਦੁ ਕਿੇਸੁਵਿਾਵ ਕਾਲਦਰਲ

w

ਭਰਕਤਯ੍ਵਗਯਿ ਮ੍ਧਯਦਰਲ ਸ

w

w

ਦ੍ਭਰਕਤਰਵਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਰਦ ਗੁਣਰਦਂ

ਦੁੋੱਿਮ੍ਵੋੱਿਮ੍ ਬਰਹ੍ਮ੍ ਵਾਯ੍ੁ ਵਾਰਣ ਵਾਗਦੇਰਵ ੨੩-੧੧
ੜੁ ਜੁ ਗਣਕੇ ਭਕਥਯਾਰਧਗੁਣ ਸਾਹਜਵੇਰਨਸੁਵੁਵੁ ਕ੍ਰਮ੍ਰਧ

ਵ੍ੜੁ ਧ੍ਢਯਾਬਿਜ ਪਧਰਵਪੜਯਮ੍ਥ ਰਬਮ੍ਬਵਪਾਸਨਵੁ ਅਰਢਕ

ਵ੍ੜੁ ਰਜਨਵਰੜਿਥਰਿਵਿਵਲ਼ਗੇ ਰਥਰਗੁਣਜ ਰਵਕਾਿਗਰਲ਼ੋੱਲਵੇਰਮ੍ਧਗੁ
ਰਧ੍ਜਫਰਣਪਮ੍ੜੁ ਦਸ਼ਕ੍ਰਮ੍ਵਧਲਾਧਵਿਵਰਲ਼ਿੁਰਥਹਵੁ ੨੩-੧੨
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ਸਾਧਨਾਤ੍ਪੂ ੜਦ
੍ ਰਲ ਈ ੜੁ

ਜ੍ਾਰਦ ਿਾੋੱਰਿ੍ ਕਿੇਰਨਪ ਸੁਿਗਣ

ਨਾਰਦ ਸਾਮ੍ਾਨਯਾਪਿਵਇਗਲ਼ੇਂ ਦੁ ਕਿੇਸੁਵਿੁ
ਸਾਧਨੋੋੱਿਿ ਸ੍ਸਥ ਰਬਂਬ ਉ

ਪਾਰਧਿਰਹਿਾਰਦਿਯਨਂਦਰਦ

a.
c
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ਸਾਦਿਰਦ ਨੋਡੁਵਿੁ ਅਰਧਕਾਿਾਨੁਸਾਿਦਰਲ ੨੩-੧੩
ਰਚੰਨਭਕਤਿ ੁ ਏਰਨਸੁਰਿਹਿੁ ਸੁ

gm

ਪੜਣ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦਯਮ੍ਿਿੇੋੱਲਾ
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si

ੱੋੱਰ ੰਨਭਕੁਿਿੁ ਨਾਲ੍ ਿੇਰਨਪਿੁ ਭਾਿਿੀ ਪਰਾਣ
ਸਵੇੰਨੋਡਲ ਵਾਗਦੇਰਵਯ੍ਿੁ ਫਣੇ

.y

ਗੰਣ ਮ੍ਵਦਲਾਦਵਿਵਲ਼ਗੇ ਿ

w

w

w

ੱੋੱਿੰਰਨਯ੍ਾਮ੍ਕਿਾਰਗ ਵਯਾਪਾਿਵਨੇ ਮ੍ਾਡੁਵਿੁ ੨੩-੧੪
ਹੀਨ ਸਿਕ ੜ੍ਮ੍ਗਲ਼ੇ ਿਡੁ ਪਵ

ਮ੍ਾਨਦੇਵਨੁ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪਰਨਦਕਨੁ

ਮ੍ਾਨਰਵੋੱਲੇਂਦੇਨੁਿ ਦ੍ੜੁ ਢਭਰਕਤਯ੍ਰਲ ਭਰਜਪੜਗੇ
ਪਰਾਣਪਰਿ ਸਂਪਰੀਿਨਾਰਗ ਕੁ

ਯ੍ਵ ਰਨਗਲ਼ ਕਵਡਨੇੋੱਲ ਕੜ੍ਮ੍ਗ

ਲ਼ਾਨੇ ਮ੍ਾਡੁਵੇਨੇਂਬ ਮ੍ਨੁਜਿ ਨਿਕਕੈਰਦਸੁਵ ੨੩-੧੫
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ਦੇਵ ੜੁ ਰਸ਼ ਰਪਤ੍ੜੁ ਨ੍ੜੁ ਪ ਨਿਿੇ ਰਨ
ਪੈਵਿਵਲ਼ੁ ਨੇਰਲਰਸੋੱਦੁ ਅਵਿ ਸ੍

ਭਾਵ ਕੜ੍ਮ੍ਵ ਮ੍ਾਰਡ ਮ੍ਾਰਡਪ ਓਂਦੁ ਿੂਪਦਰਲ
ਭਾਰਵਬਰਹ੍ਮ੍ਨੁ ਕੂੜ੍ਮ੍ਿੂਪਦ

ਲੀ ਰਵਰਿਂਚਾਂਡਵਨੁ ਬੇੇੰਨਰਲ

a.
c
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ਿਾ ਵਰਹਰਸ ਲਵ ਕਗਲ਼ ਪਵਿੇਵਨੁ ਰਦ੍ ਿੀਯ੍ ਿੂਪਦਰਲ ੨੩-੧੬

ਸਪਤਲਵਕਦ ਜੀਵਿਵਲ਼ਗੇ ਰਿਰ
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ਗੁਪਤਨਾਰਗੋੱਦਰਨਲਦੇਵ ਰਦ੍

ਸੁਪਤਸ੍ਪ੍ਰਦ ਜਾਗਰਿੇਗਲ਼
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ਸਪਤਸਾਰਵਿਦਾਿੁਨੂਿ ੁ ਸ਼੍ਾਸਜਪਗਲ਼ਨੁ
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ਲਾਪਤਨਂਦਰਦ ਮ੍ਾਰਡਮ੍ਾਰਡਰਸ

w

w

w

ਕੁਪਤਭਗ
ਵ ਗਲ਼ੀਵ ਪਰਾਂਿਕੇ ਤ੍ੜੁ ਰਿਯ੍ਿੂਪਦਰਲ ੨੩-੧੭
ਸ਼ੁ ੋੱਧ ਸਿ੍ ਾਤ੍ਮ੍ਕ ਸ਼ਿੀਿਦਵਲ਼ੂ
ਇੋੱਦ ਕਾਲਕੁ ਰਲਂਗਦੇਹਵੁ

ਬੋੱਧਵਾਗਦੁ ਦਗਧਪਟਦਵਪਾਰਦ

ਇਿੁਰਿਹੁਦੁ ਰਸੋੱਧਸਾਧਨ ਸੜ੍ਿਵਲ਼ਗਨ

ਵਦਯਨੇਰਨਸੁਵ ਗਿੁਡ ਸ਼ੇਸ਼ ਕ

ਪਰੜਦਮ੍ਵਦਲਾਦਮ੍ਿਿੇੋੱਲਿੁ ਦਾਸਿੇਰਨਸੁਵਿੁ ੨੩-੧੮
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ਗਣਦਵਲ਼ਗੇ ਿਾਰਨੋੱਦੁ ੜੁ ਜੁ ਵੇਂ

ਦੇਰਨਰਸਕੋਂਬਨੁ ਕਲ੍ਪਸ਼ਿ ਸਾ

ਧਨਵਗੈਦਾਨਂਿਿਰਦ ਿਾ ਕਰਲਕ ਯ੍ੇ ਰਨਸੁਵਨੁ

ਰਦ੍ ਨਵਸ਼ੀਰਿਯ੍ ਪਰਾਂਿ ਭਾਗਰਦ
ਅਰਨਲ ਹਨੁਮ੍ਦ੍ਭੀਮ੍ ਿੂਪਰਦ

a.
c
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ਦਨੁਜਿੇੋੱਲਿ ਸਦੇਦੁ ਮ੍ਧ੍ਾਚਾੜਯਿੇਰਨਰਸਦਨੁ ੨੩-੧੯

ਦ੍ੜੁ ਸ਼ਯਿੁਪਵ ਧਰਿਰਸ ਬਰਹ੍ਮ੍ ਸ
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ਰਵਸ਼੍ਵਯਾਪਕ ਹਰਿਗੇ ਿਾ ਸਾ
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ਿਸ੍ਰਿ ਭਾਿਰਿਗਰਲਂਦਵਡਗੂਰਡ ਪਵਮ੍ਾਨ
ਸ਼ਾਸ਼੍ਿ ਸੁਭਰਕਤਯ੍ਰਲ ਸੁਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨ

.y

ਸ੍ਿ ੂਪਨ ਿੂਪ ਗੁਣਗਲ਼

w

w

w

ਨਸ਼੍ਿਵੁ ਏਂ ਦੇਨੁਿ ਪਵਗਲ਼ੁ ਵ ਸ਼ੁਰਿਗਲ਼ਵ ਲ਼ਰਗੋੱਦੁ ੨੩-੨੦
ਖ੍ੇਟ ਕੁੋੱਕੁਟ ਜਲਟਵੇਂਬ ਰਿਰ

ਕਵਰਟਿੂਪਵ ਧਰਿਰਸ ਸਿਿ ਰਨ

ਸ਼ਾਟਿਨ ਸਂਹਰਿਰਸ ਸਲਹੁਵ ਸਕਲ ਸੋੱਜਨਿ
ਕੈਟਭਾਰਿਯ੍ ਪੁ ਿਦ ਪਰਥਮ੍ਕ

ਵਾਟਵੇਰਨਸੁਵ ਗਿੁਦ ਸ਼ੇਸ਼ ਲ

ਲਾਟਲਵ ਚਨ ਮ੍ੁ ਖ੍ਯਸੁਿਰਿਗੇ ਆਵ ਕਾਲਦਰਲ ੨੩-੨੧
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ਈ ੜੁ ਜੁ ਗਲ਼ਵ ਲ਼ਗਵੋੱਬ ਸਾਧਨ

ਨੂਿ ੁ ਕਲ੍ਪਰਦ ਮ੍ਾਰਡ ਕਿੇਸੁਵ

ਚਾਿੁਿਿ ਮ੍ਂਗਲ਼ਸੁਨਾਮ੍ਰਦ ਕਲ੍ਪਕਲ੍ਪਦਰਲ
ਸੂ ਰਿਗਲ਼ੁ ਸਂਿੁ ਰਿਰਸ ਵਂਰਦਸੇ

ਘਵਿਦੁਰਿਿਗਲ਼ਰਲ਼ਦੁ ਪਵਪੁ ਵੁ

a.
c
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ਮ੍ਾਿਮ੍ਣ ਸਂਪੀਰ ਿਨਾਗੁਵ ਸੜ੍ਕਾਲਦਰਲ ੨੩-੨੨
ਪਾਰਹ ਕਰਲਕ ਸੁਿੇਜਦਾਸਨੇ
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ਪਾਰਹ ਧੜ੍ਮ੍ਾਧੜ੍ਮ੍ਖ੍ਂਡਨੇ
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ਪਾਰਹ ਵੜਿਸ੍ੀ ਖ੍ਸ਼ਣ ਨਮ੍ਵ ਸਾਧੁ ਮ੍ਰਹਪਰਿਯ੍ੇ
ਪਾਰਹ ਸੋੱਧੜ੍ਮ੍ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯ ਧੜ੍ਮ੍ਜ

.y

ਪਾਰਹ ਸਂਪੂ ੜਣ ਸ਼ੁ ਰਚ ਵੈਕ੍ੜੁ ਿ

w

w

w

ਪਾਰਹ ਅਂਜਨ ਸੜ੍ਸ਼ਪਨੇ ਖ੍ੜ੍ਪਟ ਸ਼ਰਧਾਹ੍ ੨੩-੨੩
ਪਾਰਹ ਸਂਧਯਾਿ ਰਵਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਨੇ
ਪਾਰਹ ਮ੍ਹਰਵਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨ ਕੀੜਤਨ

ਪਾਰਹ ਸਮ੍ਕੀੜਣਾਖ੍ਯ ਕਸੋੱਥਨੇ ਮ੍ਹਾ ਬੁੋੱਧ ਜਯ੍ਾ
ਪਾਰਹ ਸੁਮ੍ਹੋੱਿਿ ਸੁਈੜਯਨੇ

ਪਾਰਹ ਮ੍ਾਂ ਮ੍ੇਧਾਰਵ ਰਵਜਯ੍ ਜਯ੍ ੨੩-੨੪
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ਪਾਰਹ ਮ੍ਵਦ ਪਰਮ੍ਵਦ ਸਂਿਸ
ਪਾਰਹ ਆਨਂਦ ਸਂਿੁ ਸ਼ਟਨੇ

ਪਾਰਹ ਮ੍ਾਮ੍ ਚਾੜ੍ਾਂਗ ਚਾਿੁ ਸੁਬਾਹੁ ਚਾਿੁਪਦ
ਪਾਰਹ ਪਾਰਹ ਸੁਲਵਚਨਨੇ ਮ੍ਾਂ
ਪਾਰਹ ਸਾਿਸ੍ਿ ਸੁਮ੍ੀਿਨੇ

a.
c

om

ਪਾਰਹ ਪਰਾਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਨੇ ਕਪੀਯ੍ਲਂਪਟ ਪਾਰਹ ਸੜ੍ਜੰਅ ੨੩-੨੫

ਪਾਰਹ ਪਾਪਰਵਨਾਸ਼ਕਨੇ ਮ੍ਾਂ

gm

ਪਾਰਹ ਮ੍ਾਂ ਸੜ੍ਜੇਿ ਰਮ੍ਿਰ ਨੇ

ਪਾਰਹ ਮ੍ਾਂ ਿੇ ਜਰਸ੍ ਨਮ੍ਵ ਮ੍ਾਂ

ou
si

ਪਾਰਹ ਧੜ੍ਮ੍ਰਵਨੇਿ ਸ਼ਾਿਦ ਓਜ ਸੁਿਪਸ੍ੀ

.y

ਪਾਰਹ ਦਾਨਸ਼ੀਲਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲਨੇ

w

w

w

ਪਾਰਹ ਯ੍ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਸੁਕੜਤ ਯ੍ਜ੍ੇ ਯ੍ਾਗਵੜਤਕਨੇ ੨੩-੨੬
ਪਾਰਹ ਪਰਾਣ ਿਰ ਾਣ ਅਮ੍ੜ੍ਰਸ਼
ਪਾਰਹ ਮ੍ਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਟ ਮ੍ਾਿਕ

ਪਾਰਹ ਕਾਲਕ੍ਰੀਡਨ ਸੁਕੜਤਾ ਸੁਕਾਲਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯ
ਪਾਰਹ ਕਾਲਸੁਸੂਚਕਨੇ ਮ੍ਾਂ
ਪਾਰਹ ਕਰਲਹੜਤ ਕਰਲ ਮ੍ਾਂ

ਪਾਰਹ ਕਾਲ ਸ਼ੋੱਯ੍ਮ੍ਿੇਿ ਸਦਾਿਿ ਸੁਬਲਨੇ ੨੩-੨੭
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ਪਾਰਹ ਪਾਰਹ ਸਹਵ ਸਦਾਕਰਪ

ਪਾਰਹ ਗਮ੍ਯਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਦਸ਼ਕੁਲ

ਪਾਰਹ ਮ੍ਾਂ ਸ਼ਰਵਿਵਯ ਨਮ੍ਵ ਸਂਕੀੜਤਵਯ ਨਮ੍ਵ
ਪਾਰਹ ਮ੍ਾਂ ਮ੍ਂਿਵਯ ਕਵਯਨੇ
ਪਾਰਹ ਮ੍ਾਂ ਧਰਸ਼ਟਵਯ ਸਖ੍ਯਨੇ

a.
c

om

ਪਾਰਹ ਮ੍ਾਂ ਗਂਿਵਯ ਕ੍ਰਵਯਨੇ ਪਾਰਹ ਸਮ੍ੜਤਵਯ ੨੩-੨੮

ਪਾਰਹ ਸ੍ੜਗਵਯ ਨਮ੍ਵ ਭਾਵਯਨੇ

gm

ਪਾਰਹ ਸੇਵਯ ਸੁਭਵਯ ਨਮ੍ਵ ਮ੍ਾਂ

ਪਾਰਹ ਮ੍ਾਂ ਲਾਿ੍ ਯ ਵਾਯ੍ੁ ਵੇ

ou
si

ਪਾਰਹ ਮ੍ਾਂ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿਵਯ ਨਮ੍ਵ ਵਕਤਵਯ ਗਵਯ ਨਮ੍ਵ

.y

ਪਾਰਹ ਬਰਹ੍ਮ੍ ਬਰਾਹ੍ਮ੍ਣਰਪਰਯ੍

w

w

w

ਪਾਰਹ ਪਾਰਹ ਸਿਸ੍ਿੀਪਿੇ ਜਗਦੁਿ ੁਵੜਯ ੨੩-੨੯
ਵਾਮ੍ਨਪੁ ਿਾਣਦਰਲ ਪੇਰਲ਼ਦ

ਈ ਮ੍ਹਾਤ੍ਮ੍ਿ ਪਿਮ੍ਮ੍ਂਗਲ਼

ਨਾਮ੍ਗਲ਼ ਸਂਪਰੀਰਿਪੂ ੜਕ
੍ ਰਨਿਯ ਸਮ੍ਰਿਸੁਵਿੁ
ਸ਼ਰੀਮ੍ਨੋਿਮ੍ਨਵਿੁ ਬੇਰਡਦ

ਕਾਰਮ੍ਿਾੜਥਗਰਲ਼ੋੱਿੁ ਿੰ ਨ ਰਿਰ

ਧਾਮ੍ਦਵਲ਼ਗਨੁਰਦਨਦਰਲੋੱਟਾਨਂਦਪਰਡਸੁਵਨੁ ੨੩-੩੦
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ਈ ਸਮ੍ੀਿਗੇ ਨੂਿ ੁ ਜਨੁਮ੍ ਮ੍
ਹਾਸੁਖ੍ ਪਰਾਿਬਧਭਗ
ਵ ਪਰ

ਯ੍ਾਸਰਵੋੱਲਦਲੈ ਰਦਦਨੁ ਲਵ ਕਾਰਧਪਦਯਵਨੁ
ਭੂਸੁਿਨ ਓੱਰਪਰਡਯ੍ਵਰਲਗੇ ਰਵ
ਸ਼ੇਸ਼ ਸੌਖ੍ਯਵਰਨੋੱਿ ਦਾਿਨ

a.
c

om

ਦਾਸਵੜਯਨੁ ਲਵ ਕਪਰਿਯ੍ੇ ਰਨਸੁਵੁਦੁ ਅੋੱਚਰਿਵੇ ੨੩-੩੧

ਪੇਸਰਿਰਨਂਦਰਲ ਕਿੇਰਸਦਨੁ ਿ

gm

ਰਦ੍ ਸ਼ਿਕਲ੍ਪਗਲ਼ੋੱਰਲ ਰਬਡਦੀ

ou
si

ੱੰਨੋਸ਼ਦਮ੍ਿਿਵਲ਼ਰਗੋੱਟ ੁ ਮ੍ਾਡੁਵਨਵਿ ਸਾਧਨਵ
ਅਸਦੁਪਾਸਨੇਗੈਵ ਕਲਯਾ

.y

ਦਯਸੁਿ ਪਿ ਸਂਹਰਿਰਸ ਿਾ ਪੋਂ

w

w

w

ਬਰਸਿਪਦਵੈਦੁਵਨੁ ਗੁਿੁਪਵਮ੍ਾਨ ਸਰਿਯ੍ਵ ਡਨੇ ੨੩-੩੨
ਅਰਨਰਮ੍ਸ਼ਿ ਨਾਮ੍ਦਰਲ ਕਿੇਸੁਵ
ਅਰਨਲਦੇਵਨੁ ਓਂਦੁ ਕਲ੍ਪਰਦ

ਵਨਜਸਂਭਵਨੇਰਨਰਸ ਏਂ ਭੋੱਿੇਲ਼ੁ ਵਿੇ ਵਿੁਸ਼
ਗੁਣਿਰ ਯ੍ਰਵਵਰੜਿਿਨ ਮ੍ਂਗਲ਼
ਗੁਣਰਕ੍ਰਯ੍ ਸੁਿੂਪਗਲ਼ੁ ਪਾ

ਸਨਵੁ ਅਵਯਕਤਾਰਦ ਪ੍ੜੁ ਥ੍ਯਂਿਿਰਦ ਇਿੁਰਿਹੁਦੁ ੨੩-੩੩
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ਮ੍ਰਹਿ ੜੁ ਜੁ ਗੁਣਕੋਂਦੇ ਪਿਮ੍ਵ

ਤ੍ਸਹ ਰਵਵਰੜਿਿਵੇਂਬ ਦਵਸ਼ਵੁ

ਰਵਰਹਿਵੇ ਸਰਿ ਇਦਨੁ ਪੇਲ਼ਦੇ ਮ੍ੁ ਕਤਬਹ੍
ਰ ਮ੍ਰਿਗੇ
ਬਹੁਦੁ ਸਾਮ੍ਯ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨ ਭਕੁਰਿਯ੍ੁ
ਦੁਰਹਣਪਦ ਪਰਿਯ੍ਂਿ ਵ੍ੜੁ ੋੱਰਧਯ੍ੁ

a.
c

om

ਬਰਹਿੁਪਾਸਨੇਯ੍ੁ ਂਟਨਂਿਿ ਰਬਂਬ ਦ₹ਹਨਵੁ ੨੩-੩੪

ਿਾਣ ਦੈਿਯਿ ਮ੍ਵਹਕਵੁ ਚਿੁ

gm

ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਿਰਹਿ ਭਯ੍ਿ੍ ਪੇਲ਼੍ ਪੁ

ou
si

ਿਾਨਨਗੇ ਕਵਡੁਵੁਦੇ ਮ੍ਵਹਾਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨ ਭਯ੍ ਸ਼ਵਕ
ਭਾਨੁਮ੍ਂਡਲ ਚਰਲਸੁਦਂਦਰਦ

.y

ਕਾਣੁ ਵੁਦੁ ਦ੍ੜੁ ਗਦਵਸ਼ ਰਦਂਦਰਲ

w

w

w

ਸ਼ਰੀਰਨਵਾਸਨ ਪਰੀਰਿਗਵਸੁਗ ਿਵ ੜਦਨੋੱਲਦਲੇ ੨੩-੩੫
ਕਮ੍ਲਸਂਭਵ ਸੜ੍ਿਵਲ਼ਗੁ

ੱੋੱਿਮ੍ਨੇਰਨਸੁਵਨੁ ਏੋੱਲ ਕਾਲਰਦ

ਰਵਮ੍ਲ ਭਕੁਰਿ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨ ਵੈਿਾਗਯਾਰਦ ਗੁਣਗਰਦਂਦ
ਸਮ੍ਭਯਰਧਕਰਵਵਰੜਿਿਨ ਗੁਣ

ਿਮ੍ੇਯ੍ ਮ੍ੁ ਖ੍ਰਦਂਦਰਿਿੁ ਰਨਿਯਰਦ

ਦਯੁਮ੍ਰਣ ਕਵਰਟਗਲ਼ਂਿੇ ਕਾਂਬਨੁ ਰਬਂਬਿੂਪਵਨੁ ੨੩-੩੬
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ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਭਕਤਯਾਦਯਰਖ੍ਲ਼ਗੁਣ ਚਿੁ
ਿਾਨਨੋਲ਼ਰਗੋੱਪਂਿੇ ਮ੍ੁ ਖ੍ਯ

ਪਰਾਣਨਰਲ ਰਚਂਰਿਪੁ ਦੁ ਯ੍ਰਿਕ ਂਰਚਿੁ ਕਵਿਿੇ ਯ੍ਾਰਗ
ਨਯੂਨ ੜੁ ਜੁ ਗਣ ਜੀਵਿਰਲ ਕ੍ਰ

ਮ੍ੇਣ ਵ੍ੜੁ ੋੱਰਧ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨ ਭਕੁਰਿ ਸ

a.
c

om

ਮ੍ਾਨ ਭਾਿਰਿ ਵਾਰਣਗਲ਼ਰਲ ਪਦਪਰਯ੍ੁ ਕਤਰਧਕ ੨੩-੩੭

ਮ੍ੀਿ ਗਾਯ੍ਰਿਰ ਰਗਰਿਗਲ਼ਵ ਲ਼ੁ

gm

ਸੌਰਿ ਸੂੜਯਨ ਿੇ ਿਰਦ ਬਰਹ੍ਮ੍ ਸ

ਵਾਰਿਜਾਸਨ ਵਾਯ੍ੁ ਵਾਰਣ

ou
si

ਿਵ ਿ ੁਵੁਦੁ ਅਸਪਸ਼ਟਿ ੂਪਰਦ ਮ੍ੁ ਰਕਤਪਰਿਯ੍ਂਿ

.y

ਭਾਿਰਿਗਰਲ਼ਗੇ ਮ੍ਹਾਪਰਲ਼ਯ੍ਰਦ

w

w

w

ਬਾਿਦਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਾਰਦਦਵਸ਼ਵੁ ਹਰਿਕ੍ੜੁ ਪਾਬਲਰਦ ੨੩-੩੮
ਨੂਿ ੁ ਵਿੁਸ਼ਾ ਨਂਿਿਦਰਲ ਸ
ਿਵਿ ੁਹਾਸਨੁ ਿੰ ਨ ਕਲ੍ਪਦ

ਲਾਿੁ ਮ੍ੁ ਰਕਤਯ੍ਨੈਦੁਵਿਵ ਅਵਿਵਿ ਕਿੇਦਵਯ੍ੁ
ਸ਼ੌਰਿਪੁ ਿਦਵਲ਼ਰਗੋੱਪ ਨਰਦਯ੍ਰਲ
ਕਾਿੁਰਣਕ ਸੁਸ੍ਾਨ ਰਨਜਪਰਿ

ਵਾਿ ਸਰਹਿਰਦ ਮ੍ਾਰਡ ਹਰਿਯ੍ੁ ਦਿ ਪਰਵੇਰਸ਼ਸੁਵ ੨੩-੩੯
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ਵਾਸੁਦੇਵਨ ਉਦਿਦਰਲ ਪਰ
ਵੇਸ਼ਗੈਦਾਨਂਿਿਰਦ ਰਨ

ੜਦਸ਼
ਵ ਮ੍ੁ ਕਤਿ ੁ ਉਦਿਰਦਂ ਪਵਿਮ੍ਵੋੱਟ ੁ ਹਿੁਸ਼ਦਰਲ
ਈਸ਼ਨੀਂਦਾਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਵ ਪਡੇ ਦਨਂ
ਿਾਸਨ ਸ਼੍ੇਿਦ੍ ੀਪ ਮ੍ਵਅਰਦਂ

a.
c

om

ਵਾਸਵਾਰਗ ਰਵਮ੍ੁ ਕਤਦੁੁਃਖ੍ਿੁ ਸਂਚਰਿਸੁਰਿਹਿੁ ੨੩-੪੦
ਸਿ੍ ਸਿ੍ ਮ੍ਹਾਸੁਸੂਮ੍ਵੁ

gm

ਸਿ੍ ਸਿ੍ ਾਤ੍ਮ੍ਕ ਕਲ਼ੇ ਵਿ

ਮ੍ੁ ਰਕਤ ਯ੍ਵ ਗਯਰਵਦੋੱਲਜਾਂਡਵ

ou
si

ਸਿਯ ਲਵ ਕਾਰਧਪਨੇਰਨਪਗਿਯਲ੍ਪਵੇਿਡੁ ਗੁਣ

.y

ਤ੍ਪੋੱਰਿ ਕਾਿਣਵੋੱਲ ਹਰਿਪਰੀ

w

w

w

ਿਯੜਥਵਾਰਗ ਜਗਦ੍ ਯਾਪਾਿਗਲ਼ ਮ੍ਾਡੁਵਨੁ ੨੩-੪੧
ਪਾਦਨਯੂਨ ਸ਼ਿਾਬਧ ਪਰਿਯ੍ਂ

ਿਵ ਰਦ ਉਗਰਿਪਾਹ੍ ਯ੍ਰਦ ਲਵ

ਣਵ ਦਰਧਯ੍ਵ ਲ਼ਗੇ ਕਲ੍ਪਦਸ਼ ਿਪਰਵੋੱਦਨਂਿਿਰਦ
ਸਾਰਧਰਸਦ ਮ੍ਹਦੇਵ ਪਦਵਾ
ਿੈਦੁਨਵ ਕਲ੍ਪਾਵਸਾਨਕੇ

ਐਦੁਵਨੁ ਿਾ ਸ਼ੇਸ਼ਪਦਵ ਪਾੜ੍ਿੀਸਰਹਿਨਾਰਗ ੨੩-੪੨
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ਇਂਦਰਮ੍ਨੁ ਦਸ਼ਕਲ੍ਪਗਲ਼ਰਲ ਸੁ
ਨਂਦਨਾਮ੍ਰਦ ਸ਼ਰਵਣਗੈਦੁ ਮ੍ੁ

ਕੁਂਦਨਪਿਵਆੜਥ ਨਾਲੁ ਸੁਕਲ੍ਪ ਿਪਰਵੋੱਦੁ
ਨੋਂਦੁ ਪਵਗੇਯ੍ਵਲ਼ੁ ਕਵਰਟ ਵਿੁਸ਼ ਪੁ
ਿਂਦਿਨੁ ਅਦਨੁਂਡਨਂਿਿ

a.
c

om

ਪੋਂਰਦਦਨੁ ਰਨਜਲਵ ਕ ਸੁਿਪਰਿ ਕਾਮ੍ਰਨਦਿਂਿੇ ੨੩-੪੩

ੜਕ ਿਰਿਸ਼ਾਂਿ ਸੁਿ ੂਪਨਾਮ੍ਰਦ

gm

ਕਿੇਸੁਵਿੁ ਪੂ ੜਦ
੍ ਰਲ ਚਂਦਰਾ

ਵਿਿਪਵਬਲਰਦਂਦਲੜ੍ਾਕ

ou
si

ਏਿਡੇ ਿਡੁ ਮ੍ਨੁਕਲ੍ਪ ਸ਼ਰਵਣਵ ਗੈਦੁ ਮ੍ਨੁਕਲ੍ਪ

.y

ਰਸ਼ਿਗਲ਼ਾਗੀ ਿੈਦੁਸਾਰਵਿ

w

w

w

ਵਿੁਸ਼ ਦੁੁਃਖ੍ਵ ਨੀਰਗ ਕਾਂਬਿੁ ਰਬਂਬਿੂਪਵਨੁ ੨੩-੪੪
ਸਾਧਨਗਲ਼ਪਿਵਆਨਂਿਿ

ਐਦੁਵਿੁ ਮ੍ਵਅਵਨੁ ਰਸ਼ਵ ਸ਼

ਕ੍ਰਾਰਦ ਰਦਰਵਜਿੁ ਉਕਤਕ੍ਰਮ੍ਰਦਂ ਕਲ੍ਪਸਂਖ੍ਯੇਯ੍ਰਲ
ਐਦਲੇ ਯ੍ਗੈਵੋੱਿੁ ਉਪੇਂਦਰ ਸ

ਹਵਦਿਰਨਰਗੋੱਪੋੱਿੁ ਦ੍ ੀਨਵ ਿ੍

ਗਾਰਧਪਰਿ ਪਰਾਣਰਨਗੇ ਗੁਿੁਮ੍ਨੁਗਰਲ਼ਗੇ ਸ਼ਵਡਸ਼ਵੁ ੨੩-੪੫
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ਪਰਵਹਮ੍ਿੁਿਗੇ ਹੰਨੇਿਡੁ ਸੈਂ

ਧਵ ਰਦਵਾਕਿ ਧੜ੍ਮ੍ਰਿਗੇ ਦਸ਼

ਨਵਸੁਕਲ੍ਪਵੁ ਰਮ੍ਿਰ ਰਿਗੇ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਿਜਨਰਿਗੇਂਟ ੁ
ਕਰਵ ਸਨਕ ਸੁਸਨਂਦਨ ਸਨ

ਿੁਵਿ ਮ੍ੁ ਰਨਗਰਲ਼ਗੇਲ਼ੁ ਵਿੁਣਨ

a.
c

om

ਯ੍ੁ ਵਰਿ ਪੜਿਨਯਾਰਦ ਪੁ ਸ਼ਕਿਗਾਿੁ ਕਲ੍ਪਦਰਲ ੨੩-੪੬

ਨਾਰਦਗਰਲ਼ਗੀਿੇਿਡੁ ਕਲ੍ਪਾ

gm

ਐਦੁ ਕੜ੍ਮ੍ਜ ਸੁਿਰਿਗਾਜਾ

ou
si

ੜਧਾਰਧਕਿਰ ਯ੍ ਗਵਰਪਕਾਸਤਰੀਯ੍ਰਿਗੇ ਰਪਤ੍ੜੁ ਿਰ ਯ੍ਵੁ
ਈ ਰਦਵੌਕਸ ਮ੍ਨੁਜ ਗਾਯ੍ਕ
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w

w

w

ਿਾਰਧਪਰਿਗਿੇਕਲ੍ਪਦਵਲ਼ਗਪਿਵਅਰਵਿੁਰਿਹੁਦੁ ੨੩-੪੭
ਰਦਪਗਲ਼ਨਨੁਸਰਿਰਸ ਦੀਰਪਤਯ੍ੁ

ਵਯਾਰਪਰਸ ਮ੍ਹਾਰਿਰਮ੍ਿ ਕਲ਼ੇ ਦੁ ਪ

ਿਵਪਕਾਿਵ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ਿੇ ਿਦਂਦਦਰਲ ਪਿਮ੍ਾਤ੍ਮ੍ਾ
ਆ ਪਯ੍ਵ ਜਾਸਨਿਵਰਲ਼ੋੱਦੁ ਸ੍

ਿੂਪ ਸ਼ਰਕਤਯ੍ ਵਯਕਤਗੈਸੁਿ

ਿਾ ਪਵਲ਼ੇਵਨਵਿਂਿੇ ਚੇਸ਼ਟੇਯ੍ ਮ੍ਾਰਡ ਮ੍ਾਰਡਸੁਿ ੨੩-੪੮
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ਸ੍ਵਦਿਰਸਥਿ ਪਰਾਣ ੜੁ ਦਰੇਂ

ਦਰ ਾਰਦ ਸੁਿਰਿਗੇ ਦੇਹਗਲ਼ ਕਵ

ੱੋੱਟਾਦਿਦਲਵਿਵਿ ਸੇਵੇਯ੍ ਕੋਂਬਨਨਵਿਿ

ਮ੍ਵਦ ਬਵਧ ਦਯ੍ਾਰਬਧ ਿੰ ਨਵ

ਿਾਰਧਿਵਗਵ ਕਲ਼ੇ ਦੁ ਮ੍ਹਦਪ
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ਿਾਧਗਲ਼ ਨੋਡਦੇਲੇ ਸਲੁਹੁਵ ਸਿਿ ਸਮ੍ਰਿਸੁਵਿ ੨੩-੪੯

ਰਸਥਰਿ ਲਯ੍ਵ ਮ੍ਾਡੁ ਿਲੇ ਮ੍ਵਰਦਪ
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ਪਰਰਿ ਪਰਿੀ ਕਲ੍ਪਦਰਲ ਸੜੁ ਰਸ਼ਟ
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ਚਿੁ ਿਮ੍ੁ ਖ੍ ਪਵਮ੍ਾਨਿੰਨਵ ਮ੍ਾਰਡ ਭੁਂਰਜਸੁਵ

ਘ੍ੜੁ ਿਵੇ ਮ੍ੜੁ ਿਯੁਂਜਯ੍ਨੇਰਨਪ ਦੇ
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ਵਿੇ ਗਲ਼ੇ ਉਪਸੇਚਨਿੁ ਸ਼ਰੀ
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ਪਰਿਗੇ ਮ੍ੂ ੜਿਗਵੇੋੱਲਵਵਦਨਰਿਰਥਯ੍ੇ ਰਨਰਸਕੋਂਬ ੨੩-੫੦
ਗੜ੍ਭਣੀ ਸਤਰੀ ਉਂਡ ਭਵਜਨ

ਗੜ੍ਭਗਿ ਰਸ਼ਸ਼ੁ ਉਂਬ ਿੇ ਿਦਰਲ

ਰਨੜ੍ਭਯ੍ਨੁ ਿਾਨੁਂਡੁਰਣਸੁਵਨੁ ਸੜ੍ਜੀਵਰਿਗੇ
ਰਨੜ੍ਬਲਰਿਪਿਮ੍ਾਣੁ ਜੀਵਗੇ
ਅੋੱਬੁਵਦੇ ਸੂਲਾੰਨਭਵਜਨ

ਅੜ੍ਭਕਿੁ ਪੇਲ਼ੁ ਵਿੁ ਕਵਰਵਦਰਿਦਨੋਂਡਂਬਡਿੁ ੨੩-੫੧
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ਅਪਚਯ੍ਗਰਲ਼ੋੱਲੁਂਡੁ ਦਦਰਿਂ

ਦੁਪਚਯ੍ਗਰਲ਼ੋੱਲਮ੍ਿਗਣਦਵਲ਼

ਗੁਪਮ੍ਿੇਰਨਸੁਵਰਿੋੱਲ ਜਨੁਮ੍ਾਰਦਗਲ਼ੁ ਮ੍ਵਦਰਲੋੱਲ
ਅਪਰਿਰਮ੍ਿਸਨ੍ਮ੍ਰਹਮ੍ ਨਿਹਰਿ
ਅਪੁ ਨਿਾਵੜਤਿਨ ਮ੍ਾਡੁਵ

ਿੇੋੱਰਿ ਬੇਲ਼ੇਰਸਦ ਬੇਲ਼ਸੁ ਪਰਾਂਿਕੇ
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ਰਬੋੱਰਿ ਬੀਜਵ ਭੂਰਮ੍ਯ੍ਵ ਲ਼ੁ ਨੀ
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ਕ੍ੜੁ ਪਣਵਤ੍ਸਲ ਸ੍ਪਦਸੌਖ੍ਯਵਰਨੋੱਿੁ ਸ਼ਿਣਰਿਗੇ ੨੩-੫੨

ਮ੍ੋੱਿੇ ਜੀਵਿ ਕੜ੍ਮ੍ ਕਾਲਵ
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ਰਕੋੱਰਿ ਮ੍ੇਲੁਵਂਦਦਰਲ ਲਕੁਮ੍ੀਿਮ੍ਣ ਲਵ ਕਗਲ਼
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ਤ੍ਪੋੱਰਿ ਰਸਥਰਿ ਲਯ੍ ਮ੍ਾਡੁਿਰਲ ਸਮ੍
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ਵਰੜਤਯ੍ੇਰਨਸੁਵ ਖ੍ੇਦ ਮ੍ਵਦਗਰਲ਼ੋੱਲਦਨਵਿਿ ੨੩-੫੩
ਸ਼੍ਸਨਿੁਦਰੇਂਦਰ ਪਰਮ੍ੁ ਖ੍ ਸੁਮ੍

ਨਸਿਵਰਲ਼ੋੱਦਿੁ ਉਤ੍ਰਪਪਾਸੇਗ

ਲ਼ਵ ਸ਼ਦਵਰਲ਼ੋੱਪੁ ਵੁ ਸਕਲ ਭਵਗਕੇ ਸਾਧਨਗਲ਼ਾਰਗ
ਅਸੁਿ ਪਰੇਿ ਰਪਸ਼ਾਰਚਗਲ਼ ਬਾ
ਰਧਸੁਿਰਲੋੱਪੁ ਵੁ ਰਦਨਰਦ ਮ੍ਾ

ਰਨਸਿਵਲ਼ਗੇ ਮ੍ੜੁ ਗਪਇ ਜੀਵਿਵਰਲ਼ੋੱਦੁ ਪਵਗੁਵੁਵੁ ੨੩-੫੪
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ਵਾਸੁਦੇਵਗੇ ਸ੍ਪ੍ ਸੁਸ਼ੁ ਰਪਤ ਰਪ
ਪਾਸੇ ਉਧੇ ਭਯ੍ ਸ਼ਵਕ ਮ੍ਵਹਾ

ਯ੍ਾਸ ਰਵਸਮ੍ੜੁ ਰਿ ਮ੍ਾਤ੍ਸੜਯ ਮ੍ਦ ਪੁ ਣਯ ਪਾਪਾਰਦ
ਦਵਸ਼ਵਰੜਿਿਨੇਂਦੁ ਬਰਹ੍ਮ੍ ਸ

ਦਾਰਸ਼ਵਾਰਦ ਸਮ੍ਸਤ ਰਦਰਵਜਿੁ

a.
c

om

ਪਾਸਨੇਯ੍ ਗੈਦੇੋੱਲ ਕਾਲਰਦ ਮ੍ੁ ਕਤਿਾਰਗਹਿੁ ੨੩-੫੫

ਕਿੇਸੁਵਦੁ ਐਵੋੱਿੁ ਿੁਰਟ ਲਵ
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ਪਿਮ੍ਸੂਮ੍ ਅਣਵੈਦੁ ਤ੍ੜੁ ਰਟ
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ਏਿਡੁ ਲਵਵੁ ਰਨਮ੍ੇਸ਼ ਰਨਮ੍ੇਸ਼ਗਲ਼ੇਂ ਟ ੁ ਮ੍ਾਿਰ ਯ੍ੁ ਗ
ਗੁਿੁ ਦਸ਼ ਪਰਾਣਾਵੁ ਪਲ਼ਵੁ ਹ
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ੱੰਨੇਿਡੁ ਬਾਣਵੁ ਘਰਲ਼ਗੇ ਰਿਰ ਂਸ਼ਰਿ
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ਇਿੁਲ਼ੁ ਹਗਲਿਵੋੱਿੁ ਘਰਟਗਲ਼ਹਵਿਾਰਿਰ ਗਲ਼ੁ ੨੩-੫੬
ਏ ਰਧਵਾ ਿਾਰਥਗਲ਼ੇ ਿੇਦੁ ਹਰਧਨੈਧੁ ਪਕ੍ਸ਼ਗਲ਼ੇ ਿਦੁ ਮ੍ਾਸਗ
ਲ਼ਾਧਪੁ ਵੁ ਮ੍ਾਸਧ੍ਯ੍ਵੇ ੜੁ ਥੁ ੜੁ ਥੁ ਥਰਯ੍ਗਲ਼ਯ੍ਨ
ਐਧੁਵੁਧੁ ਅਯ੍ਨਧ੍ਯ੍ਾਬਧ ਕ੍ੜੁ ਥਾਰਧਯ੍ੁਗਗਲ਼ੁ

ਧੇਵਮ੍ਾਨਰਧ ਧ੍ਾਧਸ਼ਸਹਸਰਵਿੁਸ਼ਗਲ਼ਹਵਧਨੁ ਪੇਲ਼ੁ ਵੇਨੁ ੨੩-੫੭
ਚਥੁ ੋੱਸਾਰਵਿਧੇਮ੍ੁਨੂਰਿਵੁ ਕ੍ੜੁ ਥਯ੍ੁ ਗਕੇ ਰਥਰਸਹਸਰ
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ਸਲੇ ਸ਼ਿ ਸ਼ਥਵੁ ਥਰੇਥੇਗੇ ਧ੍ਾਿਗੇ ਰਧ੍ਸਹਸਰਨਾਨੂਿ ੁ

ਰਧਰਥਜਪਰਥ ਕਰਲਯ੍ੁ ਗਕੇ ਸਾਰਵਿ ਸ਼ਥਗਲ਼ਧ੍ਯ੍ ਕੂਰਦ

ਈ ਧੇਵਥੇਗਰਲ਼ਗੇ ਹੰਨੇਿਦੁ ਸਾਰਵਿਵਹਵੁ ਵਿੁਸ਼ਗਲ਼ੁ ੨੩-੫੮
ਪਰਥਮ੍ ਯ੍ੁ ਗਕੇਲ਼ਰਧਕਵਿੇ ਰਵਂ
ਸ਼ਰਿਸਹਸਰ ਮ੍ਨੁਸ਼ਯ ਮ੍ਾਨਬਦਗਲ਼ੁ ਸ਼ੰਣਵਰਿ
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ਮ੍ੂ ਿਰਧਕਨਾਲ੍ ੋੱਿੁ ਲਅਦ
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ਚਿੁ ੁਃਸ਼ਰਸ਼ਟ ਸਹਸਰ ਕਰਲਰਗਦਿੜਧ ਰਚਂਰਿਪੁ ਦੁ ੨੩-੫੯
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ਲਾਿੁ ਮ੍ੂ ਿੇਿਡਰਧਕ ਸਾਰਵਿ
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ਈਿੇਿਡੁ ਯ੍ੁ ਗ ਵਿੁਸ਼ ਸਂਖ੍ਯੇਯ੍ ਗੈਯ੍ਲੇ ਰਨਿਹੁਦੁ
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ਸੂਰਿਪੇੋੱਰਚਸੇ ਸਾਰਵਿਦ ਨਾ

ੱੰਨੂਿ ੁ ਮ੍ੂ ਵੋੱਿੇਿਡੁਕਵਰਟ ਸ

ਿਵਿ ੁਹਾਸਨਰਗਦੁ ਰਦਵਸਵੇਂਬਿੁ ਰਵਪਰਸ਼ਿਿਿੁ ੨੩-੬੦
ਸ਼ਿਧ੍ੜੁ ਰਿਗੇ ਈ ਰਦਵਸਗਲ਼ੁ ਰਿਰ ਂ

ਸ਼ਰਿਯ੍ੁ ਮ੍ਾਸਦ੍ ਾਦਸ਼ਾਬਦਵੁ

ਸ਼ਿਵੇਿਡਿਵਲ਼ੁ ਸੜ੍ਜੀਵਵਤ੍ਪੋੱਰਿਰਸਥਰਿਲਯ੍ਵੁ
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ਸ਼ੁਰਿਸਮ੍ੜੁ ਰਿਗਲ਼ੁ ਪੇਲ਼ੁ ਰਿਹਵ

ਚਯੁਿਗੇ ਰਨਰਮ੍ਸ਼ਰਵਦੇਂਦੁ ਸੁਖ੍ਸ਼ਾ

ਸ਼੍ਿਗੇ ਪਾਸਰਟਯ੍ੇਂ ਬਿੇ ਬਰਹ੍ਮ੍ਾਰਦ ਰਦਰਵਜਿਨੁ ੨੩-੬੧
ਆਰਧਮ੍ਢਯਮ੍ਥਗਲ਼ੁ ਇੋੱਲਧ ਮ੍ਾਢਵਰਗਧੁਪਚਾਿ

ਵੇਮ੍ੁ ੜੁ ਗਾਰਧਵੇਧਪੁ ਿਾਣਗਲ਼ੁ ਪੇਲ਼ੁ ਵੁ ਵੁ ਰਨਥਯਧਰਲ
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ਈ ਕਥਾਮ੍ੜੁ ਿਪਾਨਸੁਖ੍ ਸੁਰਵ
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ਧਰਾਰਧਗਲ਼ੁ ਥਮ੍ਥੰਮ੍ ਪਧਰਵਯ੍ਨੈਰਧ ਸੁਰਖ੍ਸੁਵਿੁ ੨੩-੬੨

ਵਯਾਕੁਲ ਕੁਰਚੋੱਿਰਿਗੇ ਦਵਿੇਵੁਦੇ ਆਵ ਕਾਲਦਰਲ
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ਲਵ ਕਵਾੜਤੇਯ੍ ਰਬੋੱਟ ੁ ਇਦਨਵ
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ਪਾਕਿ ਜਗੰਨਾਥਰਵਠਲ ਕਾਯ੍੍ ਕਿੁਣਦਰਲ ੨੩-੬੩
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