
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ 
ਆਿੋਹਣ ਤਾਿਤਮ੍ਯ ਸਂਰਿ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ੍ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਿਿਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁਵੁਿੁ 
 
ਸਂਰਿ ਸੂਚਿੇ: 
 
ਭਕਤਿੇਰਿਸੁਵ ਰਿਵਯਪੁਿੁਸ਼ਿ 
ਉਰਕਤ ਲਾਰਲਰਸ ਪੇਲ਼ਦ ਮੁ੍ਕਤਾ 
ਮੁ੍ਕਤਜੀਵਿ ਤਾਿਤਮ੍ਯਵ ਮੁ੍ਰਿਪ ਸ਼ਾਂਰਿਲਯ 
 
ਸਥਾਵਿਿ ਿੋਿਲਕ ੇ  ਤ੍ੜੁਣ ਰਿਰਮ੍ 
ਜੀਵਿੁੁੱਤਮ੍ ਰਿਰਮ੍ਗਰਲ਼ਂਿਲ 
ਜਾਰਵ ਗੋ ਗਜ ਵਯਾਘ੍ਰ ਰਸਂਹਗਰਲ਼ਂਿ ਸ਼ੂਿਰ ਾਰਿ 
ਮੂ੍ਵਿੁੁੱਤਮ੍ ਕੜ੍ਮ੍ਕਿੁ ਭੂ 
ਿੇਵਿੁੁੱਤਮ੍ ਕੜ੍ਰਮ੍ ਿੋਿਲੁ 
ਕੋਰਵਿੋੁੱਤਮ੍ ਕਰਵਗਰਲ਼ਂਿਰਲ ਇਰਤਪਿੁੁੱਤਮ੍ਿੁ ੨੫-੦੧ 
 
ਿਿਰਣਪਿ ਿੋਿਲਕ ੇ  ਿਿ ਗਂ 
ਿੜਵਿੁੁੱਤਮ੍ ਿੇਵਗਂਿ 
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ੜਵਿ ਗਣੋੁੱਤਮ੍ਰਿਵਰਿਰਗਂਤ ਸ਼ਤੋਿਸ਼ਤਕੋਰਿ 
ਪਿਮ੍ੜੁਰਸ਼ਗਲ਼ੁ ਅਪ੍ਸਿਸਤਰੀ 
ਯਿੁ ਸਮ੍ਾਿਿੁ ਇਵਰਿਰਗਂਤਰਲ 
ਰਚਿਰਪਤ੍ੜੁਗਲ਼ੁੁੱਤਮ੍ਿੁ ਰਚਿਿਾਮ੍ਕ ਰਪਤ੍ੜੁਗਰਲਂਿ ੨੫-੦੨ 
 
ਏਿਿੈਿੁ ਏਂਭੁੱਤੁ ੜੁਰਸ਼ ਤੁ ਂ
ਬੁਿ ਸ਼ਤੋੜਵਰਸ਼ਯਪ੍ਸਿਸਤਰੀ 
ਯਿੁ ਸ਼ਤਾਜਾਿਜਿੁ ਉੱਤਮ੍ ਰਚਿਰਪਤ੍ੜੁਉਗਰਲ਼ਂਿ 
ਵਿਿੁ ਊੜਵਰਸ਼ਰਗਂਤ ਵੈਸ਼ਵਾ 
ਿਿਿ ਸੁਤਿੀਿੇਂਿੁ ਸਾਰਵਿ 
ਹਿਿੇਯਿੋਲ਼ੁੁੱਤਮ੍ ਕਸ਼ੇਿੇੁੱਪੁੱਤੁਿਾਲੁ ਜਿ ੨੫-੦੩ 
 
ਸਰਿਯੇਰਿਪਿੁ ਵਰਜੌਕਸ ਸਤਰੀ 
ਯਿੁ ਸੁਿਾਸਯਾਤ੍ਮ੍ਜਰਿਗੇ ਪੁ 
ਸ਼ਕਿਿੁ ਕੜ੍ਮ੍ਪ ਪੁਸ਼ਕਿਰਿਗੇ ਸ਼ਿੈਸ਼ਚਿੁੁੱਤਮ੍ਿੁ 
ਤਿਰਣਜਰਿਗੁੁੱਤਮ੍ਲ਼ੁਸ਼ਾਸ਼ਵਰਿ 
ਸੁਿਿਿਰਸਗੁੁੱਤਮ੍ ਜਲਪ ਬੁਿ 
ਸ਼ਿਰਿਜਾਤ੍ਮ੍ਜਗੁੁੱਤਮ੍ ਸਵਾਹਾਿੇਰਵਯੇਰਿਸੁਵਲ਼ੁ ੨੫-੦੪ 
 
ਅਿਲ਼ਭਾੜਯਰਲ਼ਰਗਂਤਿਾਖ੍ਯਾ 
ਤਰਿਰਮ੍ਸ਼ਿਿਾਖ੍ਯਾਤਰਿਂਿਰਲ 
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ਘ੍ਿਪ ਪੜਜਿਯਾਰਿਿੁੁੱਿਿ ਸਤਰੀ ਉਸ਼ਾਿੇਰਵ 
ਿਯੁਿਰਿ ਸਂਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾ ਸ਼ਯਾਮ੍ਲਾ ਿੋ 
ਰਹਰਣਗਲ਼ਾੜਵਿੁ ਸਮ੍ਿਿਾਖ੍ਯਾ 
ਤਰਿਰਮ੍ਸ਼ੋੁੱਤਮ੍ਰਿਵਰਿਰਗਂਤਰਲ ਿੂਿੁ ਕੜ੍ਮ੍ਜਿੁ ੨੫-੦੫ 
 
ਪ੍ੜੁਥੁ ਿਹਸ਼ੁ ਸ਼ਰਸ਼ਰਬਂਿੁ ਪਰੀਯ 
ਵਰਤ ਪਿੀਇਤ ਨ੍ੜੁਪਿੁ ਭਾਗੀ 
ਿਰਥਯ ਿੋਿਲਕ ਰਿਕ ਬਲਯਾਰਿਂਿਰ  ਸਪਤਕਿੁ 
ਰਪਤ੍ੜੁਗਲ਼ੇਲ਼ੇਂਿਰਿਕਵਪ੍ਸਿ 
ਸਰਤਯਿੀਿੈਯਦੋਂਿੁ ਮ੍ਿੁਗਲ਼ੁ 
ਰਿਰਤਜਗੁਿੁ ਚਾਵਿ ਉਚਥਯਿੁ ਕੜ੍ਮ੍ਜਿੁ ਸਮ੍ਿ ੨੫-੦੬ 
 
ਿਿਪ ਰਵਸ਼ਵਕ੍ਸੇਿ ਗਣਪਾ 
ਰਸ਼ਵਰਿਗਲ਼ੇਂਭੁੱਤੈਿੁ ਸ਼ੇਸ਼ਰਿ 
ਗੇਣੇਯੇਰਿਸੁਵਿੁ ਰਮ੍ਤਰ  ਤਾਿਾ ਰਿਿੜੁਰਤ ਪਰਾਵਰਹ 
ਗੁਣਗਰਲ਼ਂਿੈਿਰਿਕ ਏਂਭ 
ੱੁੱਤੇਰਿਪ ਸ਼ੇਸ਼ਰਿਗੁੁੱਤਮ੍ਿੁ ਸ 
ਨ੍ਮੁ੍ਰਿ ਮ੍ਿੀਰਚ ਪੁਲਸਤਯ ਪੁਲਹ ਿਤੁ ਵਰਸ਼ਸ਼ਟਮੁ੍ਖ੍ ੨੫-੦੭ 
 
ਅਰਤਰ  ਅਂਰਗਿਿੇਲ਼ੁ ਬਰਹ੍ਮ੍ਿ 
ਪੁਤਰ ਰਿਵਰਿਗੇ ਸਮ੍ਿੁ ਰਵਸ਼ਵਾ 
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ਰਮ੍ਤਰ  ਵੈਵਸਵਤਿੁ ਈਸ਼ਾਵੇਸ਼ਬਲਰਿਂਿ 
ਰਮ੍ਤਰ ਰਗਂਤੁੁੱਤਮ੍ਿੁ ਸਵਾਹਾ 
ਭੜ੍ਤੜੁ ਭ੍ੜੁਗੁਵੁ ਪਰਸੁਰਤ ਰਵਸ਼ਵਾ 
ਰਮ੍ਤਰ  ਮ੍ੋਿਲਾਿਵਰਿਰਗਂਤਰਲ ਮੂ੍ਵਿੁੁੱਤਮ੍ਿੁ ੨੫-੦੮ 
 
ਿਾਿਿੋੁੱਤਮ੍ਿਰਗ੍ਰਗਂਤਰਲ 
ਵਾਰਿਰਿਰਿ ਪਾਿੋੁੱਤਮ੍ਿੁ ਯਮ੍ 
ਤਾਿਕੇਸ਼ ਰਿਵਾਕਿਿੁ ਸ਼ਤਿੂਪਿੁੁੱਤਮ੍ਿੁ 
ਵਾਰਿਜਾਪਤਰਿਰਗਂਤ ਪਰਵਹ 
ਮ੍ਾਿੁੁੱਤੋੁੱਤਮ੍ ਪਰਵਹ 
ਮ੍ਾਿਪੁਤਰ ਰਿਿੁੁੱਿ ਗੁਿੁ ਮ੍ਿੁ ਿਅ ਸ਼ਰਚ ਿਰਤਯੁ ੨੫-੦੯ 
 
ਆਿੁ ਜਿਗਰਲ਼ਂਿਲਾਹਂ 
ਕਾਰਿਕਪਰਾਣੋੁੱਤਮ੍ਰਖ੍ਲ਼ਸ਼ 
ਿੀਿਮ੍ਾਰਿ ਪਰਾਣਰਗਂਤਰਲ ਕਾਮ੍ ਇਂਿਰ ਰਿਗੇ 
ਗੌਰਿ ਵਾਿੁਰਣ ਖ੍ਗਪ ਿਾਰਣਗੇ 
ਸ਼ੌਰਿਮ੍ਰਹਰਸ਼ਯਿੋਲ਼ਗੇ ਜਾਂਬਵ 
ਤੀ ਿਮ੍ਾਯੁਤਲ਼ਾਿ ਕਾਿਣ ਅਰਿਕਲ਼ੇਰਿਸੁਵਲ਼ੁ ੨੫-੧੦ 
 
ਹਿ ਫਰਣਪ ਰਵਹਗੇਂਿਰ  ਮੂ੍ਵਿੁ 
ਹਰਿਮ੍ਿਰਿਯਰਿਗੁੁੱਤਮ੍ਿੁ ਸੌ 
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ਪਿਰਣਪਰਤਗੁੁੱਤਮ੍ਿੁ ਭਾਿਰਤ ਵਾਰਣ ਈੜਵਰਿਗੇ 
ਮ੍ਿੁਤਬਰਹ੍ਮ੍ਿੁ ਉੱਤਮ੍ਿੁ ਇਂ 
ਰਿਿੇਯੁ ਪਿਮ੍ੋੁੱਤਮ੍ਲ਼ੁ ਲਰਮ੍ਗੇ 
ਸਰਿਯੇਰਿਸੁਵਵਰਿੁੱਲਵੇਂਰਿਗੁ ਿੇਸ਼ ਕਾਲਿੋਲ਼ੁ ੨੫-੧੧ 
 
ਸ਼ਰੀਮੁ੍ਕੁਮ੍ਧਿ ਮ੍ਰਹਲ਼ੇ ਲਕੁਰਮ੍ਮ੍ ਹਾਮ੍ਰਹਮ੍ਗੇੇਿੇਮ੍ਬੇ 
ਬਰਃਮ੍ੇਸ਼ਾਮ੍ਿੇਮ੍ਧਰ ਸ੍ੜੁਰਸ਼ਤਰਸਿਰਥਲਯ ਗੈਰਸ ਅਵਿਵਿ 
ਢਾਮ੍ਗਲ਼ ਕਲ੍ਰਪਰਸਕੋਿੁਵਲ਼ਜ ਿਾਮ੍ਿਣਲ਼ਰਗਿੁ 
ਸੜਵ ਸਵਾਰਮ੍ ਮ੍ਮ੍ਗੁਿਵੇੁਮ੍ੁਪਾਸਿੇ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪਲ਼ਚਯੁਥਿ ੨੫-੧੨ 
 
ਈਸੁ ਮ੍ਰਹਮ੍ੇਗਲ਼ੁੁੱਲ਼ ਲਕੁਰਮ੍ ਪ 
ਿੇਸ਼ਿਾਿਂਤਾਿਂਤਾਂਸ਼ਗੁਣਿੋਲ਼ੁ 
ਲੇਸ਼ ਲੇਸ਼ਕੇ ਸਰਿਯੇਰਿਸਲ਼ਾਵਾਵ ਕਾਲਿਰਲ 
ਿੇਸ਼ਕਾਲਾਤੀਤ ਲਕੁਰਮ੍ਗੇ 
ਕੇਸ਼ਵਿ ਵਅਸਥਲ਼ਵੇ ਅਵ 
ਕਾਸ਼ ਵਾਰਯਤੁ ਇਵਿ ਮ੍ਰਹਮ੍ੇ ਵਯਾਰਪਤਗੇਣੇਯੁਂਿੇ ੨੫-੧੩ 
 
ਓਂਿੁ ਿੂਪਿੋਲ਼ੋਂਿਵਯਵਿੋ 
ਲ਼ੋਂਿੁ ਿੋਮ੍ਿੋਲ਼ੋਂਿੁ ਿੇਸ਼ਰਿ 
ਪੋਂਰਿਕੋਂਰਿਹਿਜਭਵਾਰਿ ਸਮ੍ਸਤ ਜੀਰਵਗਣ 
ਰਸਂਿੁਸਪਤਿਵ ੀਪ ਮ੍ੇਿੁ ਸੁ 
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ਮ੍ਂਿਿਾਿਰਯਾਰਿਗਲ਼ੁ ਬਰਹ੍ਮ੍ ਪੁ 
ਿਂਿਿਾਰਿ ਸਮ੍ਸਤਲੋਕ ਪਿਾਲਯਗਲ਼ੇੁੱਲ ੨੫-੧੪ 
 
ਸੜਵਿੇਵੋੁੱਤਮ੍ਿੁ ਸੜਵਗ 
ਸੜਵਗੁਣਸਂਪੂੜਣ ਸੜਵਿ 
ਸੜਵਤਂਤਰ  ਸਵਤਂਤਰ  ਸੜਵਾਿਾਿ ਸੜਵਾਤ੍ਮ੍ 
ਸੜਵਤੋਮੁ੍ਖ੍ ਸੜਵਿਾਮ੍ਕ 
ਸੜਵਜਿਸਂਪੂਜਯ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ 
ਸੜਵਕਾਮ੍ਿ ਸੜਵਸਾਇਗ ਸੜਵਰਜਤ੍ਸੜਵ ੨੫-੧੫ 
 
ਤਾਿਤਂਯਾਿੋਹਣਵ ਬਿੇ 
ਿਾਿੁ ਪਰਿਸੁਵਿਵਿ ਲਮ੍ੀ 
ਿਾਿਰਸਂਹ ਸਮ੍ਸਤ ਿੇਵਗਣਾਂਤਿਾਤ੍ਮ੍ਕਿੁ 
ਪੂਿਰਯਸੁਵ ਮ੍ਿੋਿਥਗਂਲ਼ 
ਕਾਿੁਰਣਕ ਕੈਵਲਯਿਾਯਕ 
ਿੂਿਗੈਵ ਸਮ੍ਸਤਿੁਰਿਤਵ ਰਵਗਤਭਯਸ਼ੋਕ ੨੫-੧੬ 
 
ਪਰਣਤ ਕਾਮ੍ਿਿਂਰਘ੍ਰਸਂਿਿੁ 
ਸ਼ਿਿਪੇਏਗਲ਼ੁੁੱਲ਼ਵਗੇ ਰਿ 
ੱੁੱਚਰਣਕੇਯੇਰਿਪੁਿੁ ਜਿਮ੍ੋਿਲੁ ਬਰਹ੍ਮ੍ਾਂਤ ਤਿਤਮ੍ਵੁ 
ਮ੍ਿਵਚਿਰਿ ਂਸ੍ਮ੍ਰਿਸੁਵਿ ਭਵ 
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ਵਿਰਿ ਸ਼ੋਰਸ਼ਰਸ ਪੋਗੁਵੁਿੁ ਕਾ 
ਿਣਵੇਰਿਸੁਵੁਿੁ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ਭਰਕਤ ਰਵਿਰਕਤ ਸਂਪਿਕੇ ੨੫-੧੭ 
 
ਿਿਵੇ ਮ੍ੋਿਲਾਿਿਿ ਸੂਵਾ 
ਸਿੇਯੁ ਪਰਤ੍ਪਰਤਯੇਕ ਤੋੜ੍ਪੁਿੁ ਏੁੱਲ ਕਾਲਿਰਲ 
ਿਿੁਜ ਮ੍ਾਿਵ ਰਿਰਵਜਿਵਿਵ 
ਿਿੁਰਚਤੋਰਚਤ ਕੜ੍ਮ੍ ਵ੍ੜੁਰਜਿਾ 
ੜਦਿਿੁ ਵਯਕਤਵ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ਰਤਰ ਗੁਣਾਤੀਤ ਰਵਖ੍ਯਾਤ ੨੫-੧੮ 
 
ਭਕਤਵਤ੍ਸਲ ਭਾਗਯਪੁਿੁਸ਼ ਰਵ 
ਰਵਕਤ ਰਵਸ਼ਵਾਿਾਿ ਸੜਵੋ 
ਰਿਰਕਤ ਿੋਸ਼ਰਵਿੂਿ ਿੁੜਗਮ੍ ਿੁਰੜਵਭਾਵਯ ਸਵਰਹ 
ਸ਼ਕਤ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਕਲ ਵੇਿੈ 
ਕੋਕਤ ਮ੍ਾਿਿ ਮ੍ਿਯ ਮ੍ਾਿਵ 
ਸੁਕਤ ਸੁਮ੍ਸੂਲ ਰਤਰ ਜਗੰਿਾਥ ਰਵੁੱਿਲਿੁ ੨੫-੧੯ 

7

www.yo
us

igm
a.c

om




