
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ 
ਕੜ੍ਮ ਰਿਮੋਚਨ ਸਂਰਿ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮਧਾਪਰਨਥੁ ਪੇਲ਼ੁਿੇ 
ਪਿਮ ਭਗਿਧ੍ਭਕਥਰਿਿਨਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁਿੁਿੁ 
 
ਮੂਲ ਨਾਿਾਯਣਨੁ ਮਾਯਾ 
ਲੋਲਾਆਨਂਤਿਤਾਿਨਾਮਕ 
ਿਯਾਲ਼ਿੂਪ ਜਯਾਿਮਣਨਾਿੇਸ਼ਨੇਰਨਸੁਿਨੁ 
ਲੀਲੇਗੈਿਾਨਂਤ ਚੇਤਨ 
ਜਾਲਦੋਲ਼ੁ ਪਰਦਯੁਮਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂ 
ਡਾਲਯਦ ਓਲ਼ਹਿੋਗੇ ਨੇਲੇਰਸਹ ਸ਼ਾਂਰਤ ਅਰਨਿੁੁੱਿ ੧੯-੦੧ 
 
ਐਦੁ ਕਾਿਣ ਿੂਪ ਇੁੱਪ 
ਤੈਦੁ ਕਾੜਯਗਲ਼ੇਰਨਸੁਿੁਿੁ ਆ 
ਿੈਦੁ ਿੂਪਰਦ ਿਰਮਸੁਰਤੁੱਪਨੁ ਈ ਚਿਾਚਿਰਦ 
ਭਦੇਿਰੜਿਤ ਮੂੜਿਗੁੱਜ 
ਨ੍ਮਾਰਦਕਾਿਣ ਮੁਰਕਿਦਾਯਕ 
ਸਵੋਦਿਦੋਰਲ਼ੁੱਟੇੁੱਲਿਨ ਸਂਤੈਪ ਸੜਵਜ੍ਝ੍ਨਨਯ ੧੯-੦੨ 
 
ਕਾੜਯ ਕਾਿਣ ਕੜ੍ਿੜੁਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਸਵ 
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ਭਾੜਯਰਿਂਦਓਡਗੂਰਡ ਕਰਪਲਾ 
ਚਾੜਯ ਕ੍ਰੀਰਡਸੁਰਤੁੱਪ ਤੰਨੋਲ਼ੁ ਤਾਨੇ ਸਵੇੁੱਛੇਯਰਲ 
ਪਰੇੜਯਨੁੱਲੇ ਿਮਾਬ੍ਿਭਿ ਭਿ 
ਿਾੜਯ ਿਇਰਸ ਰਸ਼ਇਸੁਿਨੁ ਸਵ 
ਿੀੜਯਰਦਂਦਰਲ ਰਦਿਜਦਾਨਿਤਰਤਯਨਨੁਰਦਨਰਦ ੧੯-੦੩ 
 
ਈ ਸਮਸਿ ਜਗੁੱਰਤਨੋਲ਼ਗਾ 
ਕਾਸ਼ਦੋਲ਼ਰਗਿੁਰਤੁੱਪ ਿਯਾਪਿਾ 
ਿੇਸ਼ਨਿਤਾਿਾਂਤਿਾਤ੍ਮਕਨਾਰਗ ਪਿਮਾਤ੍ਮ 
ਨਾਸ਼ਿਰਹਤ ਜਗੁੱਰਤਨੋਲ਼ਗਿ 
ਕਾਸ਼ਦਨੁ ਤਾਨਾਰਗ ਯੋਗੀ 
ਸ਼ਾਸ਼ਰਯਰਸਥਤ ਤੰਨੋਲ਼ੇੁੱਲਿਰਨੁੱਟੁ ਸਲਹਿੁਨੁ ੧੯-੦੪ 
 
ਦਾਿੁ ਪਾਸ਼ਾਣਗਤ ਪਾਿਕ 
ਬੇ੍ਿੇਬੇ੍ਰਿੁੱਪਂਤੇ ਕਾਿਣ 
ਕਾੜਯਗਲ਼ ਓਲ਼ਰਗੁੱਦੁ ਕਾਿਣਕਾੜਯਨੇਂ ਦੇਰਨਰਸ 
ਤੋਰਿਕੋੁੱਲ਼ਦੇ ਏੁੱਲਿੋਲ਼ੁ ਿਯਾ 
ਪਾਿਮਾਡੁਿ ਯੋਗਯਤੇਗਲ਼ਨੁ 
ਸਾਿ ਫਲਗਲ਼ਨੁਰਣਰਸ ਸਂਤੈਸੁਿ ਕ੍ੜੁਪਾਸਾਂਦਰ  ੧੯-੦੫ 
 
ਊੜ੍ਰਮਗਲ਼ਿੋਰਲੁੱਪ ਕੜ੍ਮਰਿ 
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ਕੜ੍ਮ ਜਨਯ ਫਲਾਫਲਂਗਲ਼ 
ਰਨੜ੍ਮਲਾਤ੍ਮਨੁ ਮਾਰਡ ਮਾਰਡਰਸ ਉਂਦੁਰਣਸੁਰਤੁੱਪ 
ਰਨੜ੍ਮਮ ਰਨਿਾਮਯ ਰਨਿਾਸ਼ਰਯ 
ਿੜ੍ਮਰਿੁੱਿੜ੍ਮਾਤ੍ਮ ਿੜ੍ਮਗ 
ਦੁੜ੍ਮਰਤਯ ਜਨਿੋੁੱਲਨਪਰਰਤਮੁੱਲ ਸ਼ਰੀਨੁੱਲ ੧੯-੦੬ 
 
ਜਲਦ ਿਡਬ੍ਾਨਲਗਲ਼ਂਬੁ੍ਰਿ 
ਜਲਿਨੁਂਬੁ੍ਿੁਿਬ੍ਦ ਮਲ਼ੇਗਿੇ 
ਰਦਲ਼ੇਗੇ ਸ਼ਾਂਰਤਯ ਨੀਿੁਦਨਲਨੁ ਤਾਨੇ ਭੁਂਰਜਪੁਦੁ 
ਰਤਰਲ਼ਿੁਦੀਪਰਿਯੁੱਰਲ ਲਕੁਮੀ 
ਰਨਲਯ ਗੁਣਕ੍ੜੁਤ ਕੜ੍ਮਜ ਫਲਾ 
ਫਲਂਗਲ਼ੁਂਡੁਰਣਸੁਿਨੁ ਸੜਵਗ ਸੜਵਜੀਿਰਿਗੇ ੧੯-੦੭ 
 
ਪੁਸਿਕਗਲ਼ਿਲੋਰਕਸੁਤ ਮ ਂ
ਤਰ ਸੁਰਤਗਲ਼ਨਲੇਨੁ ਿਰਿਯੁਦ 
ਯਾਸਿਮਨ ਪਰਿਯਂਤ ਜਪਤਪ ਮਾਰਡ ਫਲਿੇਨੁ 
ਹ੍ੜੁਥਠਪਿਮਾਤ੍ਮਨੇ ਸਮਸਿਾ 
ਿਸਥੇਗਲ਼ੋਰਲ਼ੁੱਦੇੁੱਲਿੋਲ਼ਗੇ ਰਨ 
ਿਸਿਕਾਮਨੁ ਮਾਰਡਮਾਰਡਪਨੇਂ ਦੁ ਰਤਰਲ਼ਯਦਿ ੧੯-੦੮ 
 
ਮਿਯਭਾਂਡਿ ਦੇਿਨਰਦਯੋਲ਼ 
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ਗੁੱਰਦ ਤੋਲ਼ੇਯਲੁ ਰਨਤਯਦਰਲ ਪਰਿ 
ਸ਼ੁੁੱਿਿਾਹਦੇੁ ਏਂਰਦਗਾਦਿੁ ਹਰਿਪਦਾਬ੍ਿਗਲ਼ 
ਬੁ੍ੁੱਰਿਪੂੜਵਕ ਭਰਜਰਸਦਿਗੇ ਰਿ 
ਿੁੁੱਿਿੇਰਨਸੁਿੁਿੇੁੱਲ ਕੜ੍ਮ ਸ 
ਮ੍ੜੁਧ੍ਰਿਗਲ਼ ਦੁੁਃਖਿਨੇ ਕੋਡੁਰਤਹਿਿਮਜੀਿਰਿਗੇ ੧੯-੦੯ 
 
ਭਰਕਿਪੂੜਵਕਿਾਰਗ ਮੁਕਿਾ 
ਮੁਕਿਰਨਯਾਮਕਨ ਸੜਵੋ 
ਰਦਰਕਿ ਮਰਹਮੇਗਲ਼ਨਿਿਤ ਕੋਂਡਾਡੁ ਮਿੇਯਦਲੇ 
ਸਕਿਨਾਗਦੇ ਲੋਕਿਾੜਿੇ ਪਰ 
ਸਰਕਿਗਲ਼ ਨੀਡਾਰਡ ਸ਼ੁਰਤਸ੍ਮਮ੍ੜੁ 
ਤਯੁਕਿ ਕੜ੍ਮਿ ਮਾਡੁਰਤਿੁ ਹਰਿਯਾਜ੍ਝ੍ਨਨੇਂਦਰਿਦੁ ੧੯-੧੦ 
 
ਲੋਪਿਾਦਿੁ ਸਰਿਯੇ ਕੜ੍ਮਜ 
ਪਾਪ ਪੁਣਯਗੇਲ਼ੇਿਡੁ ਰਨੰਨਨੁ 
ਲੇਰਪਸਿੁ ਰਨਸ਼ਕਾਮਕਨੁ ਨੀਨਾਰਗ ਮਾਡੁਰਤਿੇ 
ਸੌਪਰਿਿ ਿਿਿਹਨ ਰਨੰਨ ਮ 
ਹਾਪਿਾਿਾਗਲ਼ਰਣਸਦਲੇ ਸਵ 
ੜਗਾਪਿੜਗਦੋਰਲ਼ੁੱਟੁ ਸਲਹਿੁ ਸਤਤ ਸੁਖਸਾਂਦਰ  ੧੯-੧੧ 
 
ਸਵਿਤ ਸੁਖਮਯ ਸੁਲਭ ਰਿਸ਼ਵਂ 
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ਭਿ ਰਿਸ਼ੋਕ ਸੁਿਾਸੁਿਾਰੜਿਤ 
ਚਿਣਯੁਗ ਚਾੜਵਾਂਗ ਸ਼ਾੜ ਘ੍ਨ੍ਨਯਗ ਆਸ਼ਿਣਯ ਰਜਤਮਨਯੁ 
ਪਿਮਸੁਂਦਿਤਿ ਪਿਾਤ੍ਪਿ 
ਸ਼ਿਣਜਨ ਸੁਿਿੇਨੁ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ 
ਕਿੁਰਣ ਕਂਜਦਲ਼ਾਅ ਕਾਯੇਨੇ ਕਂਗੋਰਲ਼ਪ ਸ਼ੀਘ੍ਨ੍ਰ (ਰਸੁੱਿ)  ੧੯-੧੨ 
 
ਰਨੜ੍ਮਲਨੁ ਨੀਨਾਰਗ ਕੜ੍ਮਰਿ 
ਕੜ੍ਮਗਲ਼ਨੁ ਰਨਿਂਤਿਦਰਲ ਸੁ 
ਿੜ੍ਮਨਾਮਕਗੜ੍ਰਪਸੁਤ ਰਨਸ਼ਕਲੁਸ਼ ਨੀਨਾਗੁ 
ਭੜ੍ਮਗੜ੍ਭਨ ਜਨਕ ਦਯਦਰਲ 
ਦੁੜ੍ਮਰਤਗਲ਼ਨੁ ਕੋਡਦੇ ਤੰਨਯ 
ਹੜ੍ਮਯਦੋਲ਼ਰਗੁੱਟੇੁੱਲ ਕਾਲਰਦ ਕਾਿ ਕ੍ੜੁਪੇਰਯਂਿ ੧੯-੧੩ 
 
ਕਲ੍ਪਕਲ੍ਪਰਦ ਸ਼ਿਣਜਨ ਿਿ 
ਕਲ੍ਪਵ੍ੜੁਕ੍ਸ਼ਨੁ ਤੰਨ ਰਨਜਸਂ 
ਕਲ੍ਪਦਨੁਸਾਿਦਰਲ ਕੋਡੁਰਤੁੱਪਨੁ ਫਲਾਫਲਿ 
ਅਲ੍ਪ ਸੁਖਦਾਪੇਏਰਯਂਦਰਹ 
ਤਲ੍ਪਨਾਿਾਰਿਸ ਰਦਿੇਂਰਦਗੁ 
ਰਸ਼ਲ੍ਰਪਗਨ ਕੈਰਸੁੱਕ ਰਸ਼ਲੇਯਂਦਦਰਲ ਸਤੈਂਪ ੧੯-੧੪ 
 
ਦੇਸ਼ਭਦੇਾਕਾਸ਼ਦਂਦਰਦ 
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ਿਾਸੁਦੇਿਨੁ ਸੜਵਭੂਤ ਰਨ 
ਿਾਸਨੇਰਨਰਸ ਚਿਾਚਿਾਤ੍ਮਕਨੇਂ ਦੁ ਕਿੇਸੁਿਨੁ 
ਦਵ ੇਸ਼ ਸਨੇਹਦੋਾਸੀਨਗਰਲ਼ 
ੱੁੱਰਲ ਸ਼ਿੀਿਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਅਿਿੋ 
ਪਾਸਨੇਗਲ਼ਂਦਦਰਲ ਫਲਿੀਿਨੁ ਪਿਬ੍ਰਹ੍ਮ ੧੯-੧੫ 
 
ਸਰਮਿਥਾਗਾਰਮਗਲ਼ ਕੜ੍ਮ ਰਿਿਰਮਿਜਨਕਨ ਭਰਜਸ 
ਕੇਦੁਿੁਿੁ ਰਮਰਮਿਨਮਧਰਿ ਪੋਲ਼ੇਿ ਪੁਿੁਸ਼ੋਥਥੰਮ 
ਹ੍ੜੁਿਾਮ੍ਬ੍ਿਰਿ ਿਰਮਿਸੁਿ ਜਨਿੋੁੱਲ ਸ਼ਰੀਿਥ੍ਸਾਰਮਿਥ 
ਸਮਧਵਕ੍ਸ਼ ਥਾ ਰਨਰਸ਼ਕਮਿਨਰਪਰਯ ਸੁਿਮੁਰਨਗੇਯ ਸ਼ੁਭਕਾਯ ੧੯-੧੬ 
 
ਕਾਲਦਰਿਯ ਸੁਕੜ੍ਮ ਸ਼ੁੁੱਰਿਯ 
ਪੇਲ਼ੁਿਿੁ ਅਲ੍ਪਰਿਗੇ ਇਿੁ ਰਨ 
ੜ੍ਮੂਲਗੈਸੁਿੁ ਏੁੱਲ ਪਾਪਗਲ਼ੇੁੱਲ ਕਾਲਦਰਲ 
ਤੈਲਿਾਿੇਯਂਤਿਨ ਪਦ 
ਓਲਰਯਰਸ ਤੁਰਤਸਦਲੇ ਰਨਤਯਰਦ 
ਬ੍ਾਰਲਸ਼ਿੁ ਕੜ੍ਮਾਰਦਗਲ਼ੇ ਤਾਿਕਿੇਨੁਤਰਲਹਿੁ ੧੯-੧੭ 
 
ਕਮਲਸਂਭਿ ਸ਼ੜਵ ਸ਼ਕ੍ਰਾ 
ਦਯਮਿਿੇੁੱਲਿੁ ਇਿਨ ਦੁਿਰਤ 
ਕ੍ਰਮ ਮਰਹਮੇਗਲ਼ ਮਨਿਚਨਰਦਂ ਪਰਾਂਤਗਾਣਦਲੇ 
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ਸ਼ਰਰਮਤਿਾਰਗ ਪਦਾਬ੍ਿ ਕਲ੍ਪ 
ਦੁਮਦ ਨੇਲ਼ਲਾਸ਼ਰਰਯਰਸ ਲਕ੍੍ਮੀ 
ਿਮਣ ਸਂਤੈਸੇਂਦੁ ਪਰਾਰੜਥਪਿਰਤਭਕੁਰਤਰਯਂਦ ੧੯-੧੮ 
 
ਿਾਰਿਚਿਿੇਰਨਸੁਿੁਿੁ ਦੁੜੁਿ 
ਤਾਿਕਗਲ਼ੇਂਦਰਿਦੁ ਭਕੇਿ 
ਨੇਰਿ ਜਲਰਿਯ ਦਾਟਿੇੁਨੁ ਏਂਬੁ੍ਿਨ ਤੇਿਨਂਤੇ 
ਤਾਿਤ੍ਮਯਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਨਸ਼ੂਨਯਿੁ 
ਸੂਰਿਗਮਯਨ ਰਤਰਲ਼ਯਲਰਿਯਦੇ 
ਸੌਿਸ਼ੈਿਮਤਾਨੁਗਿਨਨੁਸਰਿਰਸ ਕੇਡੁਰਤਹਿੁ ੧੯-੧੯ 
ਉਿੇਯਗੋਸੁਗ ਪੋਰਗ ਕਾਨਨ 
ਬ੍ਦਰਿ ਫਲਗਲ਼ਪੇਏਰਯਂਦਰਲ 
ਪੋਦੇਯੋਲ਼ਗੇ ਰਸਗਰਬ੍ੁੱਦੁ ਬ੍ਾਯਦੇਿੇਿਨ ਤੇਿਨਂਤੇ 
ਰਿਰਿਰਪਤਨ ਪੂਰਜਸਦੇ ਰਨੰਨਯ 
ਉਦਿ ਗੋਸੁਗ ਸਾਿੁਰਲਂਗ 
ਪਰਦਿੁਸ਼ਕ ਿਾਿਾਰਿਸੁਤ ਬ੍ਲ਼ਲਰਦਿੁ ਭਿਦੋਲ਼ਗੇ ੧੯-੨੦ 
 
ਕੜ੍ਮ ਰਿਮੋਚਨ ਸਂਰਿ 
ਓਰਣਪਰਤਸੁਤਨੇਰਨਰਸ ਕੈਦੁ 
ੱੁੱਗਾਰਣਗੋੁੱਡੁਿ ਤੇਿਰਦ ਸੁਮਨਸ 
ਿੇਨੁ ਮਨੇਯੋਲ਼ਰਗਿਲੁ ਗੋਮਯ ਬ੍ਯਸੁਿਂਦਦਰਲ 
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ਿੇਣੁਗਾਨਰਪਰਯਨ ਅਰਹਕ ਸੁ 
ਖਾਨੁਭਿ ਬੇ੍ਡਦਲੇ ਲਕੁਮੀ 
ਪਰਾਣਨਾਥਨ ਪਾਦਭਕੁਰਤਯ ਬੇ੍ਡੁ ਕੋਂਡਾਡੁ ੧੯-੨੧ 
 
ਨਂਰਦਿਾਹਨ ਿਾਰਤਰ ਸਾਿਰਨ 
ਬ੍ਂਦ ਦਵ ਾਦਰਸ਼ ਦਸ਼ਰਮ ਪੈਤ੍ੜੁਕ 
ਸਂਰਿਰਸਹ ਸਮਯਦਰਲ ਸ਼ਰਿਣਿ ਤਯਰਜਸੁਿਂਤੇ ਸਦਾ 
ਰਨਂਦਯਰਿਂਦਰਲ ਬ੍ਂਦ ਦਰਿਯਿ 
ਕਂਦੇਿੇਦੁ ਨੋਡਦਲੇ ਸ਼ਰੀ ਮਦਾ 
ਨਂਦਤੀੜਥਾਂਤਗੜਿਨ ਸੜਵਤਰ  ਭਰਜਸੁਰਤਿੁ ੧੯-੨੨ 
 
ਉਦਯਿਯਾਰਪਰਨ ਦ₹ਹ ਪੌਰੜਿਮ 
ਅਰਿਕਯਾਮਿੁ ਸ਼ਰਿਣਿਰਭਰਜਤੁ 
ਸਦਨਿੈਰਦਿੇ ਮਾਲ਼੍ਪ ਤੇਿਦਂਦਦਰਲ ਹਰਿਸੇਿੇ 
ਰਿਰਿਰਨਸ਼ੇਿਗਲ਼ੇਨੁ ਨੋਡਦੇ 
ਰਿਰਿਸੁਰਤਿੁ ਰਨਤਯਦਰਲ ਤੰਨਯ 
ਸਦਨਦੋਲ਼ਰਗ ਂਰਬ੍ੁੱਟੁ ਸਲਹਿੁ ਭਕਿਿਤ੍ਸਲਨੁ ੧੯-੨੩ 
 
ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਨਜ੍ਝ੍ਨਨਯੇਯਾਥੁਿੇਮ੍ਭ ਿਾਨਰਿਮ ਬੁ੍ਧ੍ਿਯਾਰਿਗਲ਼ਰਿ 
ਸ਼ਿਾਨਿਰਲ ਨੇਲੇਰਸਿ ੁਕਿੇਸੁਿ ਥਥਥਿਾੁਃਿਯਰਿ 
ਭਾਨੁਮਮਦਲਗਭਪਰਿ₹ਹਕ ਥਾਨੇਰਨਰਸ ਿਸ਼ਨਾਗੁਿਨੁ 
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ਸ਼ੁਕ ਸ਼ੌਰਨਅਕਾਰਿਮੁਨੀਮਧਰਾ ਹ੍ੜੁਿਯਾਕਾਸ਼ਗਥਚਮਧਰ ੧੯-੨੪ 
 
ਸ਼ਰੀਮਨੋਿਮ ਮਿੁਤੇਸ਼ ਰਤਰ ਕਕੁ 
ੱੁੱਿਾਮ ਸਤਕ ਲਯਾਣਗੁਣ ਰਨ 
ੱੁੱਸੀਮ ਪਾਿਨਨਾਮਾ ਰਦਰਿਜੋੁੱਿਾਮ ਿਘੁ੍ਨ੍ਿਾਮ 
ਪਰੇਮਪੂੜਵਕ ਰਨਤਯ ਤੰਨ ਮ 
ਹਾਮਰਹਮੇਗਲ਼ ਤੁਰਤਸੁਿਿਰਿਗੇ ਸੁ 
ਿਾਮਗੋਰਲਦਂਦਦਦਰਲ ਅਰਖਲਾੜਥਗਲ਼ ਕੋਡੁਰਤੁੱਪ ੧੯-੨੫ 
 
ਤਂਦੇਤਾਯਗਲ਼ ਕੁਿੁਹਨਰਿਯਦ 
ਕਂਦ ਦੇਸ਼ਾਂਤਿਦੋਲ਼ਗੇ ਤ 
ੱੰਨਂਦਦਰਲ ਇੁੱਪਿਿ ਜਨਨੀਜਨਕਿਨੁ ਕਂਡੁ 
ਰਹਦੇਂ ਏੰਨਨੁ ਪਡੇਦਿਿੁ ਈਿ 
ਿਂਦਦਰਲ ਇੁੱਪਿੋ ਨਾਰਨਿ 
ਿੇਂਦੁ ਕਾਣੁਿੇਨੇਨੁਤ ਹਡੁੁਕੁਿ ਤੇਿਰਦ ਕੋਰਿਦਿੁ ੧੯-੨੬ 
 
੍ੜੁਰਥਪੁਿਾਣ ਸਮੂਹਦੋਲ਼ੁ ਭਾ 
ਿਤ ਪਰਰਤ ਪਰਰਤ ਪਦਗਲ਼ੋਲ਼ੁ ਰਨ 
ੜਿੇਤਨ ਗੁਣਿੂਪਗਲ਼ ਹਡੁੁਕੁਤ ਪਿਮਹਿੁਸ਼ਦਰਲ 
ਮਰਤਮਤਿੁ ਪਰਰਤਰਦਿਸ ਸਾਿ 
ਸਵਤ ਸਮੁਦਰ ਰਦ ਸ਼ਫਰਿਯਂਦਰਦ 
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ਸਤਤ ਸਂਚਰਿਸੁਿਿੁ ਕਾਣੁਿ ਲਿਲਰਿਕੇਰਯਂਦ ੧੯-੨੭ 
 
ਮਤ੍ਸਯ ਕੇਤਨ ਜਨਕ ਹਰਿਸ਼ਰੀ 
ਿਤ੍ਸਲਾਂਚਨ ਰਨਜਸ਼ਿਣਜਨ 
ਿਤ੍ਸਲ ਿਿਾਿੋਹ ਿੈਕੁਂਠਾਲਯਰਨਿਾਰਸ 
ਰਚਤ੍ਸੁਖਪਰਦ ਸਲਹਨੇਲੁ ਗੋ 
ਿਤ੍ਸਿਵਰਨਗੋਦਗੁਿ ਤੇਿਰਦ ਪਿ 
ਮੋਤ੍ਸਹਰਦ ਬ੍ਂਦੋਦਗੁਿਨੁ ਰਨੜ੍ਮਤ੍ਸਿਿ ਬ੍ਰਲ਼ਗੇ ੧੯-੨੮ 
 
ਸੂਰਿਗਰਲ਼ਗੇ ਸਮੀਪਗ ਦੁਿਾ 
ਚਾਿਗਰਲ਼ਗੇਦੇਂਦੁ ਦੂਿਾ 
ੱੁੱਦੂਿਤਿ ਦੁੜਲਭਨੇਰਨਸੁਿਨੁ ਦੈਤਯਸਂਤਰਤਗੇ 
ਸਾਰਿਸਾਰਿਗੇ ਨੇਨੇਿਿਿ ਸਂ 
ਸਾਿਿੇਂਅ ਮਹਿੋਗਕੇ ਸੜ 
ਪਾਰਿਯੇਰਨਰਸ ਸਦਾ ਸੁਸੌਖਯਿਨੀਿ ਸੁਜਨਰਿਗੇ ੧੯-੨੯ 
 
ਚਕ੍ਰਸ਼ਂਖ ਗਦਾਬ੍ਿਿਿ ਦੁਿ 
ਰਤਕ੍ਰਮ ਦੁਿਾਿਾਸ ਰਿਰਿ ਰਸ਼ਿ 
ਸ਼ਕ੍ਰ ਸੂੜਯਾਦਯਮਿ ਪੂਜਯ ਪਦਾਬ੍ਿ ਰਨੜਲੁੱਜ 
ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਰਸ਼ਸ਼ਯਨ ਅਸ਼ਵਮੇਿ 
ਪਰਰਕ੍ਰਯਿ ਕੇਰਡਸਯਬ੍ਿਜਾਂਡ 
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ਰਤਕ੍ਰਰਮਰਸ ਜਾਨਹ ਰਿਯ ਪਡੇਦ ਰਤਰ ਰਿਕ੍ਰਮਾਿਹਯਨੁ ੧੯-੩੦ 
 
ਸ਼ਕਿਿੇਰਨਸੁਿਰਿੁੱਲ ਹਰਿ ਿਯਰਤ 
ਰਿਕਿ ਸੁਿਗਣਦੋਲ਼ਗੇ ਸੜਵੋ 
ਰਦਰਕਿਨੇਰਨਸੁਿ ਸੜਵਰਿਂਦਰਲ ਸੜਵਕਾਲਦਰਲ 
ਭਰਕਿ ਪੂੜਵਕਿਾਰਗ ਅਨਯ ਪਰ 
ਸਰਕਿਗਲ਼ਨੀਨਾਰਡ ਪਿਮਾ 
ਸਕਿਨਾਰਗਿੁ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਪਾਨ ਰਿਸ਼ਯਦਰਲ ੧੯-੩੧ 
 
ਪਰਣਤਕਾਮਦ ਭਕਿ ਰਚਂਤਾ 
ਮਰਣ ਮਰਣਮਯਾਭਿਣ ਭੁਰਸ਼ਤ 
ਗੁਰਣ ਗੁਣਤਰ ਯਦੂਿ ਿਰੜਿਤ ਗਹਨ ਸਨ੍ਮਰਹਮ 
ਏਰਣਸ ਭਕਿਿ ਦੋਸ਼ਗਲ਼ ਕੁਂ 
ਰਭਰਣਜੇਯਾਣ੍ਮ ਸ਼ਿਣਯ ਿਾਮਾ 
ੜ੍ਪਣਿੇਨਲੁ ਕੈਗੋਂਡ ਸ਼ਬ੍ਰਿਯ ਫਲਿ ਪਿਮਾਤ੍ਮ ੧੯-੩੨ 
 
ਬ੍ੁੱਲੇਨੇਂ ਬੁ੍ਿਰਿੁੱਲ ਿੀਤਨ 
ਓੱਲੇਨੇਂ ਬੁ੍ਿਰਿੁੱਲ ਲੋਕਦੋ 
ਰਲ਼ੁੱਲਰਦਹ ਸਥਲ਼ਰਿੁੱਲਿੈ ਅਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਤਜਨਰਿੁੱਲ 
ਬੇ੍ੁੱਲਦੁੱਰਚਨ ਬ੍ੋਂਬੇ੍ਯਦਂਰਦ 
ਏੁੱਲਿੋਲ਼ਰਗਿੁਰਤੁੱਪ ਸ਼ਰੀ ਭੂ 
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ਨੁੱਲ ਇਿਗੇਣੇਰਯੁੱਲ ਅਪਰਰਤਮੁੱਲ ਜਗਕੇੁੱਲ ੧੯-੩੩ 
 
ਹਬ੍ਦਗੋਚਿ ਸ਼ਾੜਵਿੀਕਿ 
ਨਬ੍ਦਿਾਹਨਨਨੁਜ ਯਦੁਿਂ 
ਸ਼ਾਰਬ੍ਧ ਚਂਦਰਮ ਰਨਿੁਪਮ ਸੁਰਨੁੱਸੀਮ ਸਰਮਤਸਮ 
ਲਬ੍ਧਨਾਗੁਿ ਤੰਨਿਗੇ ਪਰਾ 
ਿਬ੍ਧਕੜ੍ਮਗਲ਼ੁਰਣਰਸ ਤੀਿਰ ਰਦ 
ਉਬ੍ਧ ਪਾਿਕਨਂਤੇ ਰਬ੍ਡਰਦੁੱਪਨੁ ਦਯਾਸਾਂਦਰ  ੧੯-੩੪ 
 
ਸ਼ਰੀ ਰਿਰਿਂਚਾਦਯਮਿ ਿਂਰਦਤ 
ਈ ਿਸੁਂਿਿੇਯੋਲ਼ਗੇ ਦੇਿਰਕ 
ਦੇਰਿ ਜਠਿਦੋਲ਼ਿਤਰਿਰਸਦਨੁ ਅਜਨੁ ਨਿਿਂਤੇ 
ਿੇਿਤੀਿਮਣਾਨੁਜਨੁ ਸਵਪ 
ਦਾਿਲਂਰਬ੍ਗਲ਼ਨੁ ਸਲਰਹ ਦੈ 
ਤਯਾਿਰਲ਼ਯ ਸਂਹਰਿਰਸਦ ਜਗੰਨਾਥਰਿੁੱਠਲਨੁ ੧੯-੩੫ 
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