
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ 
ਕਅ ਤਾਿਤਮ੍ਯ ਸਂਰਿ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ੍ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਿਿਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁਵੁਿੁ 
 
ਸ਼੍ਰੀਿਮ੍ਣ ਸੜਵੇਸ਼੍ ਸੜਵਗ 
ਸਾਿਭਕੋਤ ਸਵਤਂਤਰ  ਦੋਸ਼੍ ਰਵ 
ਦੂਿ  ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿਾਿਂਦ ਬਲ ਐਸ਼੍ਵੜਯ ਗੁਣਪੂੜਣ 
ਮੂ੍ਿੁ ਗੁਣ ਵਰੜਿਤ ਸਗੁਣ ਸਾ 
ਕਾਿ ਰਵਸ਼੍ਵਰਸਥਰਤ ਲਯੋਦਯ 
ਕਾਿਣ ਕ੍ੜੁਪਾਸਾਂਦਰ  ਿਿਹਿੇ ਸਲਹ ੋਸੱਜਿਿ ੩੨-੦੧ 
 
ਰਿਤਯਮੁ੍ਕਤਲ਼ੇ ਰਿਰੜਵਕਾਿਲ਼ੇ 
ਰਿਤਯ ਸੁਖਸਂਪੂੜਣੇ ਰਿਤਯਾ 
ਰਿਤਯ ਜਗਦਾ ਿਾਿੇ ਮੁ੍ਕਤਾਮੁ੍ਕਤ ਗਣਰਵਿੁਤੇ 
ਰ ੱਤਰਯਸੁ ਰਬਿੰਿਪਵ ਸ਼੍ਰੀਪੁਿੁ 
ਸ਼ੋ੍ੱਤਮ੍ਿ ਵਓਰਿਵਾਰਸਿੀ 
ਭ੍ੜੁਤਯ ਵਤ੍ਸਲੇ ਕਾਯੇ ਰਤਰਜਗਨ੍ਮ੍ਾਤੇ ਰਵਖਯਾਤੇ ੩੨-੦੨ 
 
ਿੋਮ੍ਕੂਪਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਪ੍ੜੁਥਕ੍ਪ੍ੜੁਥ 
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ਗਾ ਮ੍ਹਾਪੁਿੁਸ਼੍ਿ ਸਵਮੂ੍ਰੜਤਯ 
ਤਾਮ੍ਿਸਜਾਂਡਗਲ਼ ਤਦਗਤ ਰਵਸ਼੍ਵਿੂਪਗਲ਼ 
ਸ਼੍ਰੀਮ੍ਰਹਲ਼ੇ ਿੂਪਗਲ਼ ਗੁਣਗਲ਼ 
ਸੀਮ੍ੇਗਾਣਦੇ ਯੋਰ ਸੁਤ ਮ੍ਮ੍ 
ਸਵਾਰਮ੍ ਮ੍ਰਹਮ੍ੇਯਦੇਂਤੁਟੇਂਦਰਡਗਰਡਗੇ ਬੇਿਗਾਦੇ  ੩੨-੦੩ 
 
ਓਂਦੁ ਜਾਂਡਦੋਲ਼ੋਂਦੁ ਿਪੂ ਦੋ 
ਲ਼ੋਂਦਵਯਵਦੋਲ਼ੋਂਦੁ ਿਖਦੋਲ਼ 
ਗੋਂਦੁ ਗੁਣਗਲ਼ ਪਾਿਗਾਣਦੇ ਕ੍ੜੁਉਤਪੁਟਾਂਜਰਲਰਯ ਂ
ਮ੍ਂਦਜਾਸਿ ਪੁਲ਼ਕਪੁਲ਼ਕਾ 
ਿਂਦਭਾਸ਼੍ਪ ਤੋਦਲੁ ਿੁਰਡਗਰਲ਼ਂ 
ਰਦਂਰਦਿਾਵੱਲਭਿ ਮ੍ਰਹਮ੍ੇ ਗਭੀਿਤਿਵੇਂਦਾ ੩੨-੦੪ 
 
ਏਿੁ ਿਿਯਿੋ ਬਰਹ੍ਮ੍ਗੁਿੁ ਪਵ 
ਮ੍ਾਿਿੀੜਵਿੁ ਈ ਪਰਿਯਰਲ ਿ 
ਮ੍ਾਰਿਵਾਸਿ ਰਵਮ੍ਲ ਲਾਵਣਯਾਰਤਸ਼੍ਯਗਲ਼ਿੁ 
ਸਾਿੁਿਾਗਰਦ ਿੋਰਡ ਸੁਰਖਪ ਮ੍ 
ਹਾਿੁਭਾਵਿ ਭਾਗਯਵੇਂਤੋ ਭ 
ਵਾਰਿਿਵਰਿਗਸਾਿਯਵੇਰਿਸਲੁ ਿਿਿ ਪਾਡੇਿੁ  ੩੨-੦੫ 
 
ਆ ਰਪਤਾਮ੍ਹ ਿੂਿੁ ਕਲ੍ਪ ਿ 
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ਮ੍ਾਪਰਤਯ ਗੁਣ ਜਰਪਰਸ ਓਰਲਰਸ ਮ੍ 
ਹਾਪਿਾਕ੍ਰਮ੍ ਹਿੁਮ੍ ਭੀਮ੍ਾਿਂਦ ਮੁ੍ਰਿਯੇਰਿਰਸ 
ਆ ਪਿਬਰਹ੍ਮ੍ਿ ਸੁਿਾਰਭ 
ਕੂਪਸਂਭਵ ਿਾਮ੍ਦਰਲ ਮ੍ੇਿੇ 
ਵਾ ਪਯੋਜਾਸਿ ਸਮ੍ੀਿਰਿਗਰਭਿਰਮ੍ਪੇ ਰਿਤਯ ੩੨-੦੬ 
 
ਵਾਸੁਦੇਵਿ ਮੂ੍ਰੜਤ ਹ੍ੜੁਦਯਾ 
ਕਾਸ਼੍ਮ੍ਂਡਲ ਮ੍ਿਯਦਰਲ ਤਾ 
ਿੇਸ਼੍ਿਂਦਰਦ ਕਾਣੁਤਰਤ ਸਂਤੋਸ਼੍ਦਰਲ ਤੁਰਤਪ 
ਆ ਸਿਸਵਰਤ ਭਾਿਰਤਯਰਿਗੇ 
ਿਾ ਸਤਤ ਵਂਰਦਸੁਵੇ ਪਿਮ੍ੋ 
ੱੱਲਾਸਦਰਲ ਸੁ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ਭਕੁਰਤਯ ਸਰਲਸਲੇਮ੍ਗੇਂਦੁ ੩੨-੦੭ 
 
 
ਜਗਦੁਦਿਿ ਸੜਵੋੱਤਮ੍ਿ ਰਿਜ 
ਪੇਗਲ਼ੋਲ਼ਾਂਤੁ ਕਿਾਬਿਦੋਲ਼ ਪਦ 
ਯੁਗ ਿਰਿਰਸ ਿਖਪਰਂਕਤਯੋਲ਼ੁ ਿਮ੍ਾਣੀਯਤਿਵਾਦ 
ਿਗਿਿਿ ਪਰਰਤਰਬਂਬ ਕਾਣੁਤ 
ਰਮ੍ਗੇ ਹਿੁਸ਼੍ਰਦਂ ਪੋਗਰਲ਼ ਰਹੱਗੁਵ 
ਖਗਕੁਲਾਰਿਪ ਕੋਡਰਲ ਮ੍ਂਗਲ਼ ਸਕਲ ਸੁਜਿਰਿਗੇ  ੩੨-੦੮ 
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ਯੋਰਗਗਲ਼ ਹ੍ੜੁਦਯਕੇ ਰਿਲੁਕ ਰਿਗ 
ਮ੍ਾਗਮ੍ੈਕ ਰਵਿੁਤਿ ਪਿਮ੍ਾਿੁ 
ਿਾਗਰਦ ਂਰਦਵਸਹਸਰ ਰਜਹਵਗੇਰਲ਼ਂਦ ਵਰੜਣਸੁਵ 
ਭੂ ਗਗਿ ਪਾਤਾਲ਼ ਵਯਾਪਤਿ 
ਯੋਗ ਰਿਦਰ ਾਸ੍ਪਦ ਿੇਰਿਪ ਗੁਿੁ 
ਿਾਗਿਾਜਿ ਪਦਕੇ ਿਰਮ੍ਸੁਵੇ ਮ੍ਿਦੋਲ਼ਿਵਿਤ  ੩੨-੦੯ 
 
ਿਰਮ੍ਧਵਾਹਿ ਿਰਲ਼ਰਿਢਿ ਮ੍ੌਲੇਮ੍ੁ ਸ਼ੇ੍ਖਿ ਰਸ਼੍ਵਰਥਰਯਮ੍ਬਕ 
ਅਮ੍ਢਕਾਸੁਵਮ੍ਠਿ ਗਜਸ਼੍ਾੜੂਲ  ੜ੍ਮ੍ਢਿਾ 
ਮ੍ਮ੍ਧਜਾਸਿ ਥਿਯ ਰਥਰਜਗਿਵਮ੍ਧਯ ਸ਼ੁ੍ਧ੍ਢ ਸਵਰਤਕ 
ਸਿੰਰਿਭ ਵਰਮ੍ਧਸੁਵੇ ਿਿਵਿਥੇ ਪਾਰਲਸੋ ਪਾੜਵਰਥਿਮ੍ਣ ੩੨-੧੦ 
 
ਫਰਣ ਫਣਾਂਰ ਤ ਮੁ੍ਕੁਟਿਂਰਜਤ 
ਕਵਰਣਤ ਡਮ੍ਿੁ ਰਤਰ ਸ਼ੂ੍ਲ ਰਸ਼੍ਰਖ ਰਦਿ 
ਮ੍ਰਣ ਰਿਸ਼੍ਾਕਿ ਿੇਤਰ  ਪਿਮ੍ਪਿਰਵਤਰ  ਸੁ ਰਿਤਰ  
ਪਰਣਤਕਾਮ੍ਦ ਪਰਮ੍ਥ ਸੁਿਮੁ੍ਰਿ 
ਗਣਸੁਪੂਰਜਤ  ਿਣਯੁਗ ਿਾ 
ਵਣਮ੍ਦ ਰਵਭਂਜਿ ਸਤਤ ਮ੍ਾਂ ਪਾਰਹ ਮ੍ਹਦੇਵਾ ੩੨-੧੧ 
 
ਦਅਯ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯ ਰਵਭਂਜਿਿੇ ਰਵਿੁ 
ਪਾਅ ਵੈਿਾਗਯਾਰਿਪਰਤ ਸਂ 
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ਿਇਸੇੇੰਮ੍ਿੁ ਸੜਵਕਾਲਰਦ ਸਨ੍ਮੁ੍ਦਵਰਿੱਤੁ 
ਯਅਪਰਤਸਖ ਯਜਪਰਿਗੇ ਸੁਿ 
ਵ੍ੜੁਅ ਵ੍ੜੁਕਦਿੁਜਾਰਿ ਲੋਕਾ 
ਿਯਅ ਸ਼ੁ੍ਕ ਦੁੜਵਾਸ ਜੈਗੀਸ਼੍ਵਯ ਸਂਤਰਯਸੁ ੩੨-੧੨ 
 
ਹੱਤੁ ਕਲ੍ਪਰਦ ਲਵਣ ਜਲਰਿਯੋ 
ਲ਼ੁੱਤਮ੍ ਸ਼੍ਲੋਕਿ ਓਰਲਰਸ ਕ੍ੜ੍ ਇਤ 
ਕ੍ੜੁਤਯਿਾਰਗ ਜਗਤ੍ਪਰਤਯ ਿੇਮ੍ਰਦ ਕੁਸ਼੍ਾਸਤਰਗਲ਼ 
ਰਬੱਤਰਿਰਸ ਮ੍ਰੋਹਰਸ ਦੁਿਾਤ੍ਮ੍ਿ 
ਰਿਤਯਰਿਿਯ ਰਿਵਾਸਿੇਰਿਰਸਦ 
ਕ੍ੜੁੱਰਤਵਾਸਗੇ ਿਰਮ੍ਪੇ ਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਪਦਾੜ੍ਹਦੁੇਂਦੁ ੩੨-੧੩ 
 
ਕਂਬੁਪਾਰਣਯ ਪਿਮ੍ਪਰੇਮ੍ ਰਿ 
ਤਂਰਬਰਿਯਿੇਂਦੇਰਿਪ ਲਅਣੇ 
ਜਾਂਬਵਰਤ ਕਾਰਲ਼ਂਰਦ ਿੀਲਾ ਭਦਰ  ਸਖਰਵਂਦ 
ਿੇਂਬ ਸ਼੍ਣ੍ਮ੍ਰਹਰਸ਼੍ਯਿ ਰਦਵਯ ਪ 
ਦਾਂਬੁਜਗਰਲ਼ਗੇ ਿਰਮ੍ਪੇ ਮ੍ਮ੍ ਹ੍ੜੁਦ 
ਯਾਂਬਿਰਦ ਿੇਲੇਸਰਲ ਰਬਡਦੇ ਤਿੰਮ੍ਿਸਿੋਡਗੂਰਡ ੩੨-੧੪ 
 
ਆ ਪਿਂਤਪਿੋਲੁਮ੍ੇਰਯਂਦ ਸ 
ਦਾਪਿੋਇਗਲ਼ੇਰਿਰਸ ਭਗਵ 
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ਦੂਪਗੁਣਗਲ਼ ਮ੍ਾਰਹਮ੍ੇ ਸਵਪਰਤਗਲ਼ਾਿਿਰਦ ਰਤਰਲ਼ਵ 
ਸੌਪਿਰਣ ਵਾਿੁਰਣ ਿਗਾਤ੍ਮ੍ਜ 
ਿਾਪਰਿਤੁ ਬਿੰਰਣਸੁਵੇਿੇੇੰਿ ਮ੍ 
ਹਾਪਿਾਿਗਲ਼ੇਰਣਸਰਦਯਰਲ ਪਿਮ੍ਮ੍ਂਗਲ਼ਵ ੩੨-੧੫ 
 
ਰਤਰ ਰਦਵਤਿੁ ਮ੍ਰਣ ਿਿੇੁਗਰਲ਼ਗਾ 
ਸ੍ਪਦਵੇਰਿਪ ਰਤਰਦਸ਼੍ਾਲਯਾਰਬਧਗੇ 
ਬਦਿਿਂਦਲੋੱਪੁਰਤੱਪ ਉਪੇਂਦਰ   ਂਦਰਮ੍ਿ 
ਮ੍ੜੁਦੁ ਮ੍ਿੁਿ ਸੁਸਤਵਰਦਿਰਦਂਦਰਲ 
ਮ੍ਿੁਸਮ੍ਯ ਰਪਕਿਂਤੇ ਪਾਡੁਵ 
ਮੁ੍ਰਦਿਵਾਹਿਿਂਰਰਰਯੁਗ੍ਮ੍ਂਗਰਲ਼ਗੇ ਿਰਮ੍ਸੁਵੇਿੁ ੩੨-੧੬ 
 
ਕ੍ੜੁਰਤਿਮ੍ਣ ਪਰਦਯੁਮ੍੍ ਦੇਵਿ 
ਅਤੁਲ਼ ਬਲ ਲਾਵਣਯ ਗੁਣ ਸ ਂ
ਤਤ ਉਪਾਸਿ ਕੇਤੁਮ੍ਾਲਾਖਂਡਦੋਲ਼ੁ ਿਰ ਪ 
ਿਰਤ ਮ੍ਿੋਹਿਿਂਰਰਰ ਕਮ੍ਲਕੇ 
ਿੁਰਤਸੁਵੇਿੁ ਭਕੁਰਤਯਰਲ ਮ੍ਮ੍ ਦੁੜ 
ਮ੍ਰਤਯ ਕਲ਼ੇਦੁ ਸਨ੍ਮ੍ਰਤਯ ਿੀਯਲਜਸਰ ਏਮ੍ਗੋਰਲਦੁ   ੩੨-੧੭ 
 
 ਾਿੁਤਿ ਿਵਰਵਿ ਭਕੁਰਤ ਗਂ 
ਭੀਿ ਵਾਿਾਰਸ਼੍ਯੋਲ਼ੁ ਪਿਮ੍ੋ 
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ਦਾਿ ਮ੍ਰਹਮ੍ਿ ਹ੍ੜੁਦਯ ਫਰਣਪਰਤ ਪੀਠਦਰਲ ਭਰਜਪ 
ਭੂਰਿ ਕੜ੍ਮ੍ਾਕਿਿੇਰਿਸੁਵ ਸ਼੍ 
ਿੀਿਮ੍ਾਰਿ ਪਰਾਣਪਰਤ ਪਦ 
ਵਾਰਿਿੁਹਕਾਿਰਮ੍ਪੇ ਮ੍ਦੁਿੁਿਾਯਿਹਦੁੇਂਦੁ    
 
ਰਵਤਤਮ੍ਰਹਮ੍ਿ ਰਵਸ਼੍ਵਤੋਮੁ੍ਖ 
ਿਤੁਲ਼ ਭੁਜਬਲ ਕਲ੍ਪਤਿੁਵਾ 
ਸ਼੍ਰੀਤਿੇਰਿਰਸ ਸਕਲੇਸ਼੍ਟ ਪਡੇਦਿੁਰਦਿਰਦ ਮ੍ੋਰਦਸੁਵ 
ਿਰਤ ਸਵਯਂਭੁਵ ਦਅ ਵਾ  
ਸ੍ਪਰਤ ਰਬਡੌਜਿ ਮ੍ਡਰਦ ਸ਼੍ਰ  ਮ੍ 
ਨ੍ਮ੍ਥਕੁਮ੍ਾਿਰਿਿੁੱਿਿੇਮ੍ਗੀਯਰਲ ਸੁਮ੍ਂਗਲ਼ਵ ੩੨-੧੯ 
 
ਭਵਵਿਰਿ ਿਵਪੋਤ ਪੁਣਯ 
ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀੜਤਿ ਪਾਦਵਿਿੁਹ 
ਭਵਿ ਿਾਰਵਕਿਾਰਗ ਭਜਕਿ ਤਾਰਿਸੁਵ ਰਬਡਦੇ 
ਪਰਵਹਮ੍ਾਿੁਤਦੇਵ ਪਿਮ੍ੋ 
ਤ੍ਸਵ ਰਵਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਰਿਿਂਤਿ ਮ੍ਹਾ 
ਪਰਵਹਦਂਦਰਿ ਕੋਡਰਲ ਭਗਵਤ੍ਭਕਤ ਸਂਤਰਤਗੇ ੩੨-੨੦ 
 
ਜਿਿਿੁੱਿਰਿਸੁਵੇਿੇਿੁਤ ਰਿਜ 
ਜਿਕਿਿੁਮ੍ਤਦਰਲ ਸਵਯਂਭੁਵ 
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ਮ੍ਿੁਰਵਰਿਂਦਰਲ ਪਡਦੇ ਸੁਕੁਮ੍ਾਿਕਿਿੋਲੁਮ੍ੇਯਰਲ 
ਜਿਰਿ ਸ਼੍ਤਿੂਪਾ ਰਿਤਂਰਬਰਿ 
ਮ੍ਿਵਾ ਿ ਕਾਯਦਰਲ ਰਬਡਦਿੁ 
ਰਦਿ ਿਰਮ੍ਸੁਵੇਿੁ ਏਮ੍ਗੇ ਕੋਡੁ ਸਂਮ੍ਂਗਲ਼ਵਿੋਰਲਦੁ ੩੨-੨੧ 
 
ਿਿਿ ਿਾਿਾਯਣਿ ਹਰਿ ਕ੍ੜੁ 
ਸ਼੍ਣਿ ਪਡੇਦ ਪੁਿੁਸ਼੍ਾੜਥ ਤੇਿਦਰਲ 
ਤਿਰਣ ਸ਼੍ਰਸ਼੍ ਸ਼੍ਤਿੂਪਰਿਗੇ ਸਮ੍ਿੇਰਿਰਸ ਪਾਰਪਗਲ਼ 
ਰਿਿਯਦੋਲ਼ੁ ਿੇਲੇਗੋਰਲ਼ਰਸ ਸੱਜਿ 
ਿੇਿਰਵਯਿੁ ਪਾਰਲਸੁਵ ਔਦੁਂ 
ਬਿ ਸਲਹ ੁਸਲਹੇੇੰਮ੍ ਰਬਡਦੇਲੇ ਪਿਮ੍ਕਿੁਣਦਰਲ ੩੨-੨੨ 
 
ਮ੍ਿੁਰਵਿੋਰਿ ਮ੍ਿੋਜ ਈਿੋ 
ਦਰਿ ਮ੍ਥਿ ਸਮ੍ਯਦਲੁਰਦਰਸ ਿੇਿੇ 
ਕੁਿਿਜਾਵੱਲਭਿ ਮ੍ਸਤਕ ਮ੍ਂਰਦਿਰਦ ਮ੍ੇਿੇਵ 
ਰਵਿੁ ਤਵਾਂਰਰਰ ਪਯੋਜਯੁਗਲ਼ਕੇ 
ਮ੍ਿੁਪਿਂਦਦਲੇਿਗਲੇਨ੍ਮ੍ਿ 
ਦਰਿਪ ਵਂਰਦਪੇਿਿੁਰਦਿਂਤਸਤਾਪ ਪਰਿਹਰਿਸੁ ੩੨-੨੩ 
 
ਸ਼੍ਰੀਵਿਿੁਹਾਂਬਕਿ ਿੇਤਰਗ 
ਲ਼ੇਵੇ ਮ੍ਿੇਯੇਰਿਰਸ ਸੁਜਿਰਿਗੇ ਕ 
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ਿਾਵਲਬਿਵੀਵ ਤੇਿਰਦ ਮ੍ਯੂਖ ਰਵਸਤਰਿਪ 
ਆ ਰਵਵਸਵਾਿ ਏਂਦੇਰਿਸੁਵ 
ਰਵ ਭਾਵਸੁਵਹਰੜ੍ਸ਼ੇ੍ਗਲ਼ਰਲ ਕੋਡ 
ਲੀ ਵਸੁਂਿਿੇਯੋਲ਼ੁ ਰਵਪਰਸ਼੍ਿਤਿਿੋਡਿੇ ਸੁ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ੩੨-੨੪ 
 
ਲੋਕਮ੍ਾਤੇਯ ਪਡੇਦੁ ਿੀ ਜਗ 
ਦੇਕ ਪਾਤਰ ਰਿਰਗੱਤ ਕਾਿਣ 
ਸ਼੍ਰੀਕੁਮ੍ਾਰਿ ਸਮ੍ੇਤ ਿੇਲੇਰਸਦ ਰਿਿੰਿ ਮ੍ਂਰਦਿਰਦ 
ਆ ਕਮ੍ਲਭਵਮੁ੍ਖਿੁ ਰਬਡਦੇ ਪ 
ਿਾਕੇਿੁਤ ਰਿਂਰਦਹਿੋ ਗੁਣਿ 
ਤ੍ਾਕਿਿੇ ਬਿੰਰਣਸਲਲ਼ਵੇ ਕੋਡੁ ਏਮ੍ਗੇ ਸਨ੍ਮ੍ਿਵ ੩੨-੨੫ 
 
ਫਣੇਯੋਲ਼ੁੱਪੁਵ ਰਤਲਕ ਤੁਲਸੀ 
ਮ੍ਰਣਗਣਾਂਰ ਤ ਕਠਂ ਕਿਦਰਲ 
ਕਵਰਣਤ ਵੀਣਾਸੁਸਵਿਰਦ ਬਹ ੁਤਾਲ਼ਗਰਤਗਲ਼ਰਲ 
ਪਰਣਵਪਰਰਤਪਾਦਯਿ ਗੁਣਂਗਲ਼ 
ਕੁਰਣਕੁਰਣਦੁ ਅਰਤਸਭਂਰਮ੍ਰਦ ਗਾ 
ਯਿਵ ਮ੍ਾਡੁਵ ਦੇਵੜੁਰਸ਼੍ ਿਾਿਦਰਿਗਰਭਿਰਮ੍ਪੇ ੩੨-੨੬ 
 
ਆ ਸਿਸਵਤੀ ਤੀਿਦਰਲ ਰਬ 
ੱਿੰਿੈਸਲਾ ਮੁ੍ਰਿਗਲ਼ ਿੁਰਡਗੇ ਜਲ 
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ਜਾਸਿ ਮ੍ਹਸ਼ੇ੍ਾ ਯੁਤਿ ਲੋਕਂਗਰਲ਼ਗੇ ਪੋਰਗ 
ਤਾ ਸਕਲ ਗੁਣਗਲ਼ ਰਵ ਾਰਿਰਸ 
ਕੇਸ਼੍ਵਿੇ ਪਿਦੈਵਵੇਂਦੁਪ 
ਦੇਰਸ਼੍ਰਸਦ ਭ੍ੜ੍ ਇਗੁਮੁ੍ਰਿਪ ਕੋਡਲੇਮ੍ਗਰਖਲ਼ ਪੁਿੁਸ਼੍ਾੜਥ ੩੨-੨੭ 
 
ਰਬਸਿੁਹਾਂਬਕਿਾ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯੇਯਰਲ ਸੁਮ੍ 
ਿਸਮੁ੍ਖਿੁ ਤਾਿੇਰਿਰਸ ਿਾਿਾ 
ਿਸਗਲ਼ੁੱਲ਼ ਹਰਵੱਸੁਗਲ਼ਿਵਿਵਰਿਗੋਰਯਦੀਵ 
ਵਸੁਕੁਲਾਰਿਪ ਯ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯ ਪੁਿੁਸ਼੍ਿ 
ਅਸਮ੍ਬਲ ਿੂਪਂਗਰਲ਼ਗੇ ਵਂ 
ਰਦਸੁਵੇ  ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ਯਸ਼੍ੱਸੁ ਰਵਦਯੇ ਸੁਬੁੱਰਿ ਕੋਡਲੇਮ੍ਗੇ ੩੨-੨੮ 
 
ਤਾਤਿੱਪਣੇਰਯਂਦ ਿੀ ਪਰ 
ਖਯਾਰਤਯੁੱਲ਼ਿਵੱਤੁ ਮ੍ੱਕਲ਼ 
ਪਰੀਰਤਰਯਂਦਰਲ ਪਡੇਦਵਿਵਰਿਰਗੱਤੁ ਮ੍ਿੰਰਿਸੁਵ 
ਵੀਰਤਹਤੋਰਿ ਸਮ੍ਲ਼ੇਰਿਸੁਵ ਪਰ 
ਸੂਰਤ ਜਿਰਿ ਤਵ ਦਂਰਰਰ ਕਮ੍ਲਕੇ 
ਿਾ ਤੁਰਤਰਸ ਤਲੇਬਾਗੁਵੇ ਏਿੰਮ੍ ਕੁਟੁਂਬ ਸਲਹਵੁੁਦੁ ੩੨-੨੯ 
 
ਸ਼੍ਤਧ੍ੜੁਰਤਯ ਸੁਤਿੀੜਵਿੁਰਲ਼ਦ 
ਪਰਰਤਮ੍ ਸੁਤਪੋਰਿਰਿਗਲ਼ੁਪਿਾ 
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ਰਜਤਿ ਸੁਸਮ੍ਾਰਿਯੋਲ਼ੋਰਲਰਸ ਮੂ੍ੜਲੋਕਦੋਲ਼ੋ ਮ੍ੇਿੇਵ 
ਵਰ ਰਤਵਿ ਮ੍ਿੀ ਯਰਤਰ  ਪੁਲਹਾ 
ਕ੍ਰਤੁ ਵਰਸਸ਼੍ਠ ਪੁਲਸਤਯ 
ਵੈਵਸਵਤਿੁ ਰਵਸ਼੍ਵਾਰਮ੍ਤਰ  ਿਂਰਗਿਿਂਰਰਰਗੇਿਗੁਵੇਿੁ ੩੨-੩੦ 
 
ਦਵ ਾਦਸ਼੍ਾਰਦਤਯਿੋਲ਼ੁ ਮ੍ੋਦਰਲਗ 
ਿਾਦ ਰਮ੍ਤਰ  ਪਰਵਹ ਮ੍ਾਰਿਰਿ 
ਯਾਦ ਪਰਾਵਰਹ ਰਿਿੜੁਰਤ ਰਿੜਿਿ ਗੁਿੁਮ੍ਰਹਲ਼ੇ ਤਾਿ 
ਈ ਰਦਵੌਕਸਿਿੁ ਰਦਿਾਰਿ 
ਵਯਾਰਿਯੁਪਟਲ਼ਵਰਲ਼ਦੁ ਰਵਬੁਿਰਿ 
ਗਾਦਿਰਦ ਕੋਡਲਰਖਲ਼ ਮ੍ਂਗਲ਼ਵਾ ਕਾਲਦਰਲ ੩੨-੩੧ 
 
ਮ੍ਾਿਰਿਰਿਗਲ਼ੇਰਿਸੁਵ ਰਵਸ਼੍ਵ 
ਕ੍ਸੇਿ ਿਿਪ ਗਜਾਿਿਰਿਗੇ ਸ 
ਮ੍ਾਿਿੇਂਭੱਤੈਦੁ ਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਸ਼੍ਤਸਥ ਦੇਵਗਣ 
ਕਾਿਰਮ੍ਸੁਵੇਿੁ ਰਬਡਦੇ ਰਮ੍ਥਯਾ 
 ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ਕਲ਼ੇਦੁ ਸੁਬੋਿਰਵੱਤੁ ਸ 
ਦਾਿੁਿਾਗਦਲੇਮ੍ਗੇ ਪਰਿਪਾਰਲਸਰਲ ਸਪਂਦਵ ੩੨-੩੨ 
 
ਭੂਤ ਮ੍ਾਿੁਤਵਾਂਤਿਰਭਮ੍ਾ 
ਿੀ ਤਪਰਸਵ ਮ੍ਿੀਰ  ਮੁ੍ਰਿ ਪੁਿੁ 
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ਹਤੂਿਂਦਿ ਪਾਦਮ੍ਾਰਿ ਜਯਂਤਿੇਮ੍ਗੋਰਲਦੁ 
ਕਾਤਿਵ ਪੁੱਰਟਸਦੇ ਰਵਸ਼੍ਯਰਦ 
ਵੀਤਭਯਿ ਪਦਾਬਿਦਰਲ ਰਵ 
ਪਿੀਤ ਬੁੱਰਿਯਿੀਯਦੇ ਸਦਾ ਪਾਰਲਸਰਲ ਏਿੰਮ੍. ੩੨-੩੩ 
 
ਕੁਲੜੁਰਸ਼੍ਗਲ਼ੇਂਭੱਤੁ ਹਹੈਯ 
ਰਿਲ਼ੇਯ ਕਂਪਿਗੈਦ ਪ੍ੜੁਥੁ ਮ੍ ਂ
ਗਲ਼ ਪਿੀਇਤ ਿਹਸ਼ੁ੍ ਿਾਰਭ ਯਯਾਰਤ ਸ਼੍ਰਸ਼੍ਰਬਂਦੁ 
ਬਰਲ ਮ੍ੋਦਲੁ ਸਪਤੇਂਦਰ ਰਿਵਰਿਗੇ 
ਕਰਲਤ ਕੜ੍ਮ੍ਜ ਰਦਰਵਜਿੇਂਬਿੁ 
ਉਰਲ਼ਦ ਏਕਾਦਸ਼੍ ਮ੍ਿੁਗਲ਼ੁ ਉ ਥਯ  ਯਵਿ ਮੁ੍ਖ ੩੨-੩੪ 
 
ਓਰਦਸੁਵ ਗੁਿੁਗਲ਼ਿੇ ਜਰਿਦੁ ਸ 
ਹਦੋਿਰਿਗੁਪਦੇਰਸ਼੍ਰਸਦ ਮ੍ 
ਹਦਾਰਦਕਾਿਣ ਸੜਵਗੁਣ ਸਂਪੂੜਣ ਹਰਿਯੇਂਦੁ 
ਵਾਰਦਸੁਵ ਤਵਤ੍ਪਰਤਯ ਤੋਿੇਂ 
ਦਾਦਿੁਜ ਬੇਸਗੋਲ਼ਲੁ ਸਥ ਂ
ਭਰਦ ਸ਼੍ਰੀਦਿਾਅਣ ਤੋਰਿਰਸਦ ਪਰਹਲਾਦ ਸਲਹੇੇੰਮ੍   ੩੨-੩੫ 
 
ਸ਼੍ਤਸਂਕੇਤੁੱਲ਼ ਰਪਰਯ 
ਵਰਤ ਭਿਤ ਮ੍ਾਂਿਾਤ ਪੁਣਯਾ 
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ਰਸ਼੍ਰਤਿੁ ਜਯ ਰਵਜਯਾਰਦਗਲ਼ੁ ਗਂਿੜਵਿੇਂਟੁ ਜਿ 
ਹਤੁਵਹਜ ਪਾਵਕ ਸਿਾਤਿ 
ਰਪਤ੍ੜੁਗਲ਼ੇਲ਼ਵ ਿੁ ਰ ਤਰ ਗੁਪਤਿੁ 
ਪਰਰਤਰਦਿਰਦ ਪਾਰਲਸਰਲ ਤਿੰਮ੍ਵਿੇਂਦੁ ਏਮ੍ਗੋਰਲਦੁ ੩੨-੩੬ 
 
ਵਾਸਵਾਲਯ ਰਸ਼੍ਲ੍ਰਪ ਰਵਮ੍ਲ ਜ 
ਲਾਸ਼੍ਯਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਿਰਮ੍ਪ ਊੜਵਰਸ਼੍ 
ਭਸ਼ੇ੍ ਿਰਵਗਲ਼ ਰਿਪੁਗਲ਼ੇਰਿਸੁਵ ਿਾਹਕੇੁਤੁਗਲ਼ੁ 
ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਪਦ ਪਂਥਾਿ ਿੂਮ੍ਾ 
ੜਿੀਸ਼੍ ਰਦਰਵਜਿੁ ਕੜ੍ਮ੍ਜਰਿਗੇ ਸ 
ਦਾ ਸਮ੍ਾਿ ਰਦਵੌਕਸਿੁ ਕੋਡਲੇਮ੍ਗੇ ਮ੍ਂਗਲ਼ਵ ੩੨-੩੭ 
 
ਦਯੁਿਰਦ ਸ਼੍ਾਮ੍ਲ ਸ ਂਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯ ਿੋਰਹਰਣ 
ਰਿਪ ਪੜਿਿਯਾਰਿਿੁੱਿਿ 
ਵਰਿਤੇ ਬਰਹ੍ਮ੍ਾਂਡਾਰਭਮ੍ਾਰਿ ਰਵਿਾਟਦੇਰਵਯਿ 
ਿੇਿੇਵੇ ਿਾ ਿਲਰਵਂਦੇ ਦੇਵਾ 
ਿਿ ਮ੍ਰਹਲ਼ੇ ਸਵਾਹਾਖਯਿਾਲੋ 
 ਿੇ ਕੋਡਰਲ ਰਿਰੜਵਰ੍ਰਦਂ ਭਗਵਦੁਣਂਗਲ਼ਰਲ ੩੨-੩੮ 
 
ਰਵਰਿਰਪਤਿ ਪਾਦਾਂਬੁਜਗਰਲ਼ਗੇ 
ਮ੍ਿੁਪਿਂਦਰਦ ਰਵਿਾਰਜਪਾਮ੍ਲ 
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ਉਦਕਗਰਲ਼ਗੇ ਸਦਾਰਭਮ੍ਾਰਿਯੁ ਏਂਦੇਰਿਰਸਕੋਂਬ 
ਬੁਿਗੇ ਿਾ ਵਂਰਦਸੁਵੇ ਸਨ੍ਮ੍ ੋ
ਦਰਦ ਰਿਿਂਤਿ ਓਰਲਦੁ ਏਮ੍ਗੇ 
ਅਭਯੁਦਯ ਪਾਰਲਸਲੇਂਦੁ ਪਿਮ੍ੋਤ੍ਸਹਦਲਿੁਰਦਿਰਦ ੩੨-੩੯ 
 
ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਰਿਂ ਾਦਯਿ ਮ੍ਿਕੇ ਰਿਲੁ 
ਕਾਵਕਾਲਕੁ ਜਿਿਿਰਹਤਿ 
ਤਾਵੋਰਲਰਸ ਮ੍ਗਿੇਂ ਦੁ ਮੁ੍ੱਰਦਰਸ ਲੀਲੇਗਲ਼ ਿੋਲ਼੍ਪ 
ਦੇਵਰਕਗੇ ਵਂਰਦਪੇ ਯਸ਼ੋ੍ਦਾ 
ਦੇਰਵਗਾਿਰਮ੍ਸੁਵੇਿੁ ਰਬਡਦੇ ਕ੍ੜੁ 
ਪਾਵਲੋਕਿਰਦਂਦ ਸਲੁਹਵੁੁਦੇੇੰਮ੍ ਸਂਤਰਤਯ ੩੨-੪੦ 
 
ਪਾਮ੍ਿਿਿੁ ਪਰਵਤਰ ਗੈਸੁਵ 
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁ੍ਕੁਂਦਿ ਰਵਮ੍ਲ ਮ੍ਂਗਲ 
ਿਾਮ੍ਗਰਲ਼ਗਰਭਮ੍ਾਰਿਯਾਦ ਉਸ਼੍ਾਖਯ ਦੇਰਵਯਿੁ 
ਭੂਰਮ੍ਯੋਲ਼ਗੁੱਲ਼ਰਖਲ਼ ਸੱਜਿ 
ਿਾਮ੍ਯਾਰਦਗਲ਼ਰਲ਼ਦੁ ਸਲਹਰਲ 
ਆ ਮ੍ਿੁਤਿ ਮ੍ਿੇਯ ਵੈਦਯਿਿਮ੍ਰਣਪਰਰਤਰਦਿਰਦ ੩੨-੪੧ 
 
ਵਿਰਿਵਸਿੇ ਵਿਾਰਦਰ  ਰਿ ਯ 
ਸਤਿ ਰਵਿਾਰਜਤੇ  ੇਤਿਾ ੇ 
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ਤਿ ਰਵਿਾਿਕੇ ਗਂਿ ਿਸ ਿੂਪਾਰਦ ਗੁਣ ਵਪੁਸ਼ੇ੍ 
ਮੁ੍ਰਿਕੁਲੋੱਤਮ੍ ਕਸ਼੍ਯਪਿ ਰਿਜ 
ਤਿੁਜੇ ਰਿਿਗਾਿਰਮ੍ਪੇ ਏਿੰਿਵ 
ਗੁਣਗਲ਼ੇਰਣਸਦੇ ਪਾਰਲਪੁਦੁ ਪਿਮ੍ਾਤ੍ਮ੍ਿੜਧਾਂਰਗ ੩੨-੪੨ 
 
ਪੁਿੁਟਲੋ ਿ ਰਿਿੰਿ ਕੱਦੋ 
ਰਯਿਿਲੁ ਪਰਾਰੜਥਸੇ ਦੇਵਤੇਗਲ਼ੁ 
ੱੱਤਿਵ ਲਾਰਲਰਸ ਤਂਦ ਵਿਾਹਿੂਪ ਤਾਿਾਰਗ 
ਿਿਰਣ ਜਿਰਿ ਤਵਤ੍ਪਦਾਬਿਕੇ 
ਏਿਰਗ ਰਬਿੰਿੈਸੁਵੇਿੁ ਪਾਦ 
ਸ੍ਪਿੁਸ਼੍ ਮ੍ੋਦਲਾਦਰਖਲ਼ ਦੋਸ਼੍ਗਲ਼ੇਰਣਸਰਦਿੁ ਏਂਦੁ   ੩੨-੪੩ 
 
 
ਹਰਿਗੁਿੁਗਲ਼ਰੜਿਸਦ ਪਾਪਾ 
ਤ੍ਮ੍ਿਿ ਰਸ਼੍ਇਸਲੋਸੁਗ ਸ਼੍ਿੈ 
ਸ਼੍ਿਿੇਰਿਰਸ ਦੁਸ਼੍ਫਲਗਲ਼ੀਵ ਰਿਿਂਤਿਵੁ ਰਬਡਦੇ 
ਤਿਰਣਿਂਦਿ ਰਿਿੰਿ ਪਾਦਾਂ 
ਬੁਿੁਹਗਰਲ਼ਗਾਿਰਮ੍ਪੇ ਬਹ ੁਦੁ 
ਸਤਿਭਵਾੜਣਵ ਮ੍ਰਗ੍ਿਾਦੇੇੰਿਿੁੱਿਰਿਸਬੇਕੁ ੩੨-੪੪ 
 
ਰਿਿਰਤਸ਼੍ਯ ਸੁ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ਪੂੜਵਕ 
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ਰਵਿਰ ਸੁਵ ਰਿਸ਼੍ਕਾਮ੍ ਕੜ੍ਮ੍ਗ 
ਲ਼ਰਿਤੁ ਤੱਤਤਕਲਦਰਲ ਤੱਜਿਯਫਲਿਸਵ 
ਹਰਿਯ ਿੇਮ੍ਦ ਲੁਰਣਰਸ ਬਹਜੁੀ 
ਵਰਿਗੇ ਕੜ੍ਮ੍ਪਿੇਰਿਪ ਗੁਿੁ ਪੁਸ਼੍ 
ਕਿਿੁ ਸਰਤਕਰਯਂਗਲ਼ਰਲ ਰਿਰੜਵਰ੍ਤੇਯਕੋਡਰਲ  ੩੨-੪੫ 
 
ਰਹਰ ਰਿਵਾਸਿ ਪਿਮ੍ ਕਾਿੁ 
ਣਯਾਰਿਵਾਸਸਥਾਿਿੇਰਿਪ ਕ੍ੜੁ 
ਸ਼੍ਾਿੁਜਿੁ ਸਹਸਰਸ਼ੋ੍ਡਸ਼੍ਸ਼੍ਤਿੁ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣ 
ਮ੍ਾਰਿਰਿਯਿੇੱਪੱਤੁ ਯੁਕਤਿੁ 
ਦਾਿਵਿੁ ਮੂ੍ਵੱਤੁ  ਾਿਣ 
ਜਾਿਜਾਮ੍ਿਪ੍ਸਿਿੁ ਗਂਿੜਵਰਿਗੇ ਿਰਮ੍ਪੇ ੩੨-੪੬ 
 
ਆ ਯਮੁ੍ਿੇਯੋਲ਼ੁ ਸਾਦਿਰਦ 
ਕਾਤਯਯਿੀ ਵਰਤ ਿਰਿਰਸ ਕੇਲਿੁ ਦ 
ਿਾਯੁਿਿੇ ਪਰਤਯੇਰਿਰਸ ਕੇਲਵਿੁ ਜਾਿਤਿਦੱਰਲ 
ਵਾਯੁਰਪਤਿੋਰਲਰਸਦਿੁ ਈੜ੍ਬਗੇ 
ਤੋਯਸਿਸਿ ਪਾਦਕਮ੍ਲਕੇ 
ਿਾ ਯੇਿਗੁਵੇ ਮ੍ਿੋਿਥਂਗਲ਼ ਸਰਲਸਲਿੁਰਦਿਵੁ ੩੨-੪੭ 
 
ਰਕਿੰਿਿਿੁ ਗੁਹਯਕਿੁ ਿਾਅਸ 
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ਪਿੰਿਗਿੁ ਰਪਤ੍ੜੁਗਲ਼ੁ ਰਸੱਿਿੁ 
ਸਿੰਿੁਤਾਜਾਿਜਿੁ ਸਮ੍ਰਿਵਿਮ੍ਿ ਯੋਰਿਜਿੁ 
ਇਿੰਰਿਵਿ ਗਣਵੇਂਤੁ ਬਿੰਰਣਸ 
ਲੇੇੰਿਲ਼ਵੇ ਕਿੁਣਦਰਲ ਪਿਮ੍ਾ 
ਪਿੰਿਜਰਿਗੇ ਕੋਡਰਲ ਸਨ੍ਮੁ੍ਦ ਸੁਪਰਤਾਪਵਿੁ ੩੨-੪੮ 
 
ਿੂਿੁ ਮੁ੍ਰਿਗਲ਼ੁਰਲ਼ਦੁ ਮ੍ੇਲਣ 
ਿੂਿੁ ਕੋਰਟ ਤਪੋਿਿਿ ਪਾ 
ਦਾਿਰਵਂਦਕੇ ਮੁ੍ਰਗਵੇ ਕਿਗਲ਼ਿੁੱਿਰਿਸਲੇਂਦੁ 
ਮੂ੍ਿੁ ਸਪਤ ਸ਼੍ਤਾਹਵਯਿ ਤੋਿੇ 
ਦੀ ੜੁਰਸ਼੍ਗਰਲ਼ਗਾਿਂਤਿਦਰਲਹ 
ਭੂਰਿ ਰਪਤ੍ੜੁਗਲ਼ੁ ਕੋਡਰਲ ਏਮ੍ਗੇ ਸਦਾ ਸੁਮ੍ਂਗਲ਼ਵ੩੨-੪੯ 
 
ਪਾਵਿਕੇ ਪਾਵਿਿੇਰਿਸੁਵ ਿ 
ਮ੍ਾਰਵਿੋਦਿ ਗੁਣਗਣਂਗਲ਼ 
ਸਾਵਿਾਿਦਲੇਕ ਮ੍ਾਿਸਿਾਰਗ ਸੁਸਵਿਰਦ 
ਆ ਰਵਬੁਿਪਰਤ ਸਭਯੋੇਲ਼ਗੇ ਿਾ 
ਿਾਰਵਲਾਸਰਦ ਪਾਰਡ ਸੁਰਖਸੁਵ 
ਦੇਵਗਂਿੜਵਿੁ ਕੋਡਰਲ ਏਮ੍ਗਰਖਲ਼ ਪੁਿਸ਼ੁ੍ਾੜਥ ੩੨-੫੦ 
 
ਭੁਵਿ ਪਾਵਿਿੇਰਿਪ ਲਕੁਮ੍ੀ 
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ਿਵਿ ਮ੍ਂਗਲ਼ ਰਦਵਯਿਾਮ੍ 
ਸਤਵਿਗੈਵ ਮ੍ਿੁਸ਼੍ਯਗਂਿੜਵਰਿਗੇ ਵਂਰਦਸੁਵ 
ਪਰਵਿ ਭੂਭੁਜਿੁਰਲ਼ਦੁ ਮ੍ਿਯਮ੍ 
ਕੁਵਲਯਪਿੇਂਦੇਰਿਰਸਕੋਂਬਿ 
ਰਦਵਸਰਦਵਸਂਗਲ਼ਰਲ ਿੇਿੇਵੇਿੁ ਕਿਣ ਸ਼ੁ੍ੱਰਿਯਰਲ ੩੨-੫੧ 
 
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁ੍ਕੁਂਦਿ ਮੂ੍ਰੜਤਗਲ਼ ਸੌ 
ਦਾਰਮ੍ਰਿਵੋਲ ਹ੍ੜੁਦਯਵਾਰਿਜ 
ਵਯੋਮ੍ ਮ੍ਂਡਲ ਮ੍ਿਯਦਰਲ ਕਾਣੁਤਰਲ ਮ੍ੋਰਦਸੁਵ 
ਆ ਮ੍ਾਿੁਸ਼੍ਯੋੱਤਮ੍ਿ ਪਦਯੁਗ 
ਤਾਮ੍ਿਸਗਰਲ਼ਗੇਿਗੁਵੇ ਸਦਾ 
ਕਾਰਮ੍ਤਾੜਥਗਰਲ਼ੱਤੁ ਸਲਹਰਲ ਪਰਣਤਜਿਤਰਤਯ ੩੨-੫੨ 
 
ਈ ਮ੍ਹੀਮ੍ਂਡਲਦੋਰਲ਼ਹ ਗੁਿੁ 
ਸ਼੍ਰੀਮ੍ਦਾ ਾੜਯਿ ਮ੍ਤਾਿੁਗ 
ਿਾ ਮ੍ਹਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵਿ ਰਵਸ਼ੁ੍ ਪਾਦਾਬਿ ਮ੍ਿੁਕਿਿ 
ਸਤੋਮ੍ਕਾਿਰਮ੍ਸੁਵੇਿਵਿਵਿ 
ਿਾਮ੍ਗਲ਼ ਪੇਲ਼ਲਲ਼ਵੇ ਬਹਰੁਵਿ 
ਯਾਮ੍ ਯਾਮ੍ਂਗਲ਼ਰਲ ਬੋਰਿਸਲੇਿਗੇ ਸਨ੍ਮ੍ਰਤਯ ੩੨-੫੩ 
 
ਮ੍ਾਿਿੱਯਿ ਕਿੁਣਪਾਿਾ 
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ਵਾਿ ਮੁ੍ਖਯ ਸੁਪਾਤਰ ਿੇਰਿਪ ਸ 
ਿੋਿੁਹਾਸਿ ਵਾਰਣ ੜੁਦਰ ੇਂਦਰ ਾਰਦ ਸੁਿਰਿਕਿ 
ਤਾਿਤਮ੍ਯਤ੍ਮ੍ਕ ਸੁਪਦਯਗ 
ਲ਼ਾਿੁ ਪਰਠਸੁਵਿਾ ਜਿਰਿਗੇ ਿ 
ਮ੍ਾਿਮ੍ਣ ਪੂਿੈਸਲੀਪ੍ਰਸਤ ਸੜਵਕਾਲਦਰਲ ੩੨-੫੪ 
 
ਮੂ੍ਿੁ ਕਾਲਂਗਲ਼ਰਲ ਤੁਰਤਸੇ ਸ਼੍ 
ਿੀਿ ਵਾਕ੍ਮ੍ਿ ਸ਼ੁ੍ੱਰਿ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪੁਦੁ 
ਦੂਿਗੈਸੁਵੁਦਰਖਲ਼ ਪਾਪਸਮੂ੍ਹ ਪਰਰਤਰਦਿਵੁ 
 ੋਿਭਯ ਿਾਜਭਯ ਿਕ੍ਰ   
ਮੂ੍ਿ ਸ਼੍ਸਤਰ ਜਲਾਰਗ ੍ਭੂਤ ਮ੍ 
ਹਿੋਗ ਜਵਿ ਿਿਕਭਯ ਸਂਭਰਵਸਦੇਂਦੇਂਦੁ ੩੨-੫੫ 
 
ਜਯ ਜਯਤੁ ਰਤਰਜਗਰਦਵਲਅਣ 
ਜਯਜਯਤੁ ਜਗਦੇਕ ਕਾਿਣ 
ਜਯਜਯਤੁ ਜਾਿਕੀਿਮ੍ਣ ਰਿੜਗਤਜਿਾਮ੍ਿਣ 
ਜਯਜਯਤੁ ਜਾਿਹ ਰਵ ਜਿਕ ਜਯ 
ਜਯਤੁ ਦੈਤਯਕੁਲਾਂਤਕ ਭਵਾ 
ਮ੍ਯਹਿ ਜਗਿੰਿਾਥਰਵੱਠਲ ਪਾਰਹਮ੍ਾਂ ਸਤਤ ੩੨-੫੬ 
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