
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ 
ਨੈਵੇਦ੍ਯ ਸਮੜ੍ਪਣ ਸਂਰਿ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮਧਾਪਰਨਥੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਿਨਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁਵੁਿੁ 
 
ਲੇੇੱਰਕਸਦੇ੍ ਲਕੁਰਮਯਨੁ ਬ ੋੰਮਨ 
ਪ ੇੱਕੁਰਲ਼ਂਦ੍ਰਲ ਪਡੇਦ੍ ਪ ਸ ਪੋਂ 
ਬੇੱਰਕਦੇ੍ਿਨੁ ਪਡੇਦ੍ਵਯਵਗਰਲ਼ਂਦ੍ ਰਦ੍ਰਵਜਿਨੁ 
ਮੇੱਕਲ਼ਂਦ੍ਰਦ੍ ਪ ਿੇਵ ਸੜਵਦ੍ 
ਿੇੱਕਸਾਂਤਕ ਿਣਦ੍ ਲ਼ਗੇ ਰਨੜ 
ਦ੍ੁੁਃਖਸੁਖਮਯ ਕਾਯਦ ਪਾੜਥਨ ਸੂਤਨੇਂ ਦੇ੍ਰਨਰਸ ੩੧-੦੧ 
 
ਦ੍ ਸ਼ ਗਂਿ ਰਵਦ੍ੂਿ ਨਾਨਾ 
ਵੇਸ਼ਿਾਰਿ ਰਵਰਿਤਰਕੜ੍ਮ ਮ 
ਨੀਰਸ਼ ਮਾਯਾਿਮਣ ਮਿਵਾਂਤੁਃਕਿਣਿੂਢ 
ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਰਯ ਸ਼ੜ੍ਯ ਕੌਸੁਭ 
ਭੂਸ਼ਣਸੁਕਂਿਿ ਸਦ੍ਾ ਸਂ 
ਤ ਸ਼ ਬਲ ਸੌਂਦ੍ੜਯਸਾਿਨ ਮਰਹਮੇਗੇਨੇਂ ਬੇ ੩੧-੦੨ 
 
ਸਾਸ਼ਨਾਨਸ਼ਨੇ ਅਭੀ ਏਂ 
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ਬੀ ਸ਼ੁਰਤਪਰਰਤਪਾਦ੍ਯਨੇਰਨਸੁਵ 
ਕੇਸ਼ਵਨ ਿੂਪਦ੍ਵਯਵ ਰਿੇੱਦੇ੍ਹਦ੍ ਲ਼ਹ ਿਗੇ 
ਬੇਸਿਦੇ੍ ਸਦ੍ਭਰਕਯਰਯਂਦ੍ ਉ 
ਪਾਸਨੇਯ ਗੈਯੁੇੱਤ ਬੁਿਿੁ ਹ ੁ
ਤਾਸ਼ਨਨਵ ਰਲੇੱਪਨੇਂ ਦ੍ਨਵਿਤ ਤੁਰਤਸੁਰਤਿੁ ੩੧-੦੩ 
 
ਸਕਲ ਸਦ੍ੁਣ ਪੂੜ ੍ਜਨ੍ਮਾ 
ਦ੍ਯ ਰਖਲ਼ ਦ੍ ਸ਼ ਰਵਦ੍ੂਿ ਪਰਕਟਾ 
ਪਰਕਟ ਸਦ੍ਵਯਾਪਾਰਿ ਗਤ ਸਂਸਾਰਿ ਕਂਸਾਰਿ 
ਨਕੁਲ ਨਾਨਾਿੂਪ ਨੀਯਾ 
ਮਕ ਰਨਯਮਯ ਰਨਿਾਮਯ ਿਰਵ 
ਪਰਕਿਸੰਰਨਭ ਪਰਭੁ ਸਦ੍ਾ ਮਾਂਪਾਰਹ ਪਿਮਾਪਯ ੩੧-੦੪ 
 
ਿੇਤਨਾਿੇਤਨ ਜਗੇੱਰਤਨੋ 
ਲ਼ਾਤਤਨੁ ਤਾਨਾਰਗ ਲਕੁਮੀ 
ਨਾਥ ਸੜਵਿ ਰਲ਼ੇੱਪ ਤੇੱਤਦੁ੍ਪਗਲ਼ ਿਰਿਰਸ 
ਜਾਰਤਕਾਿਨ ਤੇਿਰਦ੍ ਏੇੱਲਿ 
ਮਾਰਤਨੋਲ਼ਰਗੇੱਦ੍ਰਖਲ਼ਕੜ੍ਮਵ 
ਤਾ ਰਤਰਲ਼ਰਸਕ ੇੱਲ਼ਦ੍ਲੇ ਮਾਰਡਮਾਰਡਰਸ ਨੋਰਡ ਨਗੁਰਤੇੱਪ ੩੧-੦੫ 
 
ਵੀਤਭਯ ਰਵਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਦ੍ਾਯਕ 
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ਭੂਤਭਵਯਭਵਤ੍ਪਪਰਭੁ ਖਲ਼ਾ 
ਿਾਰਤ ਖਗਵਿਵਹਨ ਕਮਲਾਕਾਂਤ ਰਨਰਸ਼ਚਂਤ 
ਮਾਤਰਿਸ਼ਵਰਪਰਯ ਪੁਿਾਤਨ 
ਪੂਤਨਾਪਰਾਣਾਪਹਾਰਿ ਰਵ 
ਿਾਤ੍ਪੜੁਜਨਕ ਰਵਪਰਸ਼ਿਤਿ ਰਪਰਯ ਸਲਹਸੁਲਹੋੇੰਮ ੩੧-੦੬ 
 
ਦ੍ੁਸ਼ਟਜਨਸਂਹਾਰਿ ਸੜਵ ਤ 
ਕ੍ੜੁਸ਼ਟਮਰਹਮ ਸਮੀਿਨੁਤ ਸਕ 
ਲੇਸ਼ਟਦ੍ਾਯਕ ਸਵਿਤ ਸੁਖਮਯ ਮਮ ਕੁਲਸਵਾਰਮ 
ਹ੍ੜੁਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨਸ਼ਠ ਸ੍ੜੁਸ਼ਟਯਾ 
ਦ੍ਯਸ਼ਟਕੜ੍ਯੜੁ ਕਿੀਂਦ੍ਰਵਿਦ੍ ਯ 
ਥੇਸ਼ਟਦ੍ਨੁ ਉੰਨਤ ਸੁਕੜ੍ਮਾ ਨਮੀਪੇਨਨਵਿਤ ੩੧-੦੭ 
 
ਪਾਕਸ਼ਾਸਨ ਪੂਜਯਿਿਣ ਰਪ 
ਨਾਰਕਸੰਨੁਤਮਰਹਮ ਸੀਤਾ 
ਸ਼ ਕਨਾਸ਼ਨ ਸੁਲਭ ਸੁਮੁਖ ਸੁਵੜ੍ਵੜ੍ਰਨਭ 
ਮਾਕਲ਼ਤਰ  ਮਨੀਰਸ਼ ਮਿੁਰਿਪੁ 
ਏਕਮੇਵਾਰਦ੍ਵ ਰਤਯਿੂਪ ਪਰ 
ਤੀਕ ਦੇ੍ਵਗਣਾਂਤਿਾਤ੍ਪਮਕ ਪਾਰਲਸੁਵੁਦੇ੍ੋੰਮ ੩੧-੦੮ 
 
ਅਪਰਮੇਯ ੋੰਨਤ ਸਵਿੂਪ ਸ 
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ਦ੍ਾ ਪਰਸੰਨਮੁਖਾਬਿ ਮੁਰਕਯਸੁ 
ਖ ਪਰਦ੍ਾਯਕ ਸੁਮਨਸਾਿਾਰਿਤ ਪਦ੍ਾਂਭ ਜ 
ਸਵਪਰਕਾਸ਼ ਸਵਤਂਤਰ  ਸੜਵਗ 
ਇਪਰਫਲਦ੍ਾਯਕ ਇਤੀਸ਼ ਯ 
ਦ੍ੁ ਪਰਵੀਿ ਰਵਤੜਯ੍ ਰਵਸ਼ਵ ਸੁਤੈਜਸ ਪਰਾਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯ ੩੧-੦੯ 
 
ਗਾਰਲ਼ ਨਡੇਵਂਦ੍ਦ੍ਰਲ ਨੀਲਘ 
ਨਾਰਲ਼ ਵਰੜਯਸੁਵਂਤੇ ਬਰਹ੍ਮ ਰਤਰ  
ਸ਼ੂਲਿਿ ਸ਼ਕ੍ਰਾੜ ੍ਮ ਦ੍ਲਾਦ੍ਰਖਲ਼ ਦੇ੍ਵਗਣ 
ਕਾਲ ਕੜ੍ਮ ਗੁਣਾਰਭਮਾਰਨ ਮ 
ਹਾਲਕੁਰਮਯਨੁਸਰਿਰਸ ਨਡੇਵਲ਼ੁ 
ਮੂਲਕਾਿਣ ਮੁਰਕਯਦ੍ਾਯਕ ਹਰਿਯੇਰਨਰਸਕੋਂਬ ੩੧-੧੦ 
 
ਮ ਡ ਕੈਬੀਸਰਣਗੇਰਯਂਦ੍ਰਲ 
ਓਰਡਸੁਵੇਨੇਂ ਬਨ ਪਰਯਤ੍ਵੁ 
ਕੂਡੁਵੁਦੇ੍ ਕਲ੍ਪਾਂਤਕਾਦ੍ਿੁ ਲਕੁਰਮਵੇੱਲਭਨੁ 
ਜ ਡੁਕੜ੍ਮਵ ਜੀਵਿ ਲ਼ੁ ਤਾ 
ਮਾਰਡ ਮਾਰਡਰਸ ਫਲਗਲ਼ੁਰਣਸੁਵ 
ਪਰੌਢਿਾਦ੍ਵਰਿਵਨ ਭਰਜਰਸ ਭਵਾਰਬਧ ਦ੍ਾਟਵੁਿੁ ੩੧-੧੧ 
 
ਕਲੇਸ਼ ਮ ਹਾਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨ ਦ੍ ਸ਼ ਰਵ 
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ਨਾਸ਼ਕ ਰਵਰਿਂਿਾਂਡਦ੍ ਲ਼ਗਾ 
ਕਾਸ਼ਦ੍ ਪਾਰਦ੍ਯਰਲ ਤੁਂਰਬਹਨੇੇੱਲ ਕਾਲਦ੍ੇੱਰਲ 
ਘਾਰਸਗ ਰਲ਼ਸਦੇ੍ ਤੰਨਵਿਨਾ 
ਯਾਸ ਰਵੇੱਲਦੇ੍ ਸਲਹਵੁਨੁ ਕਿੁ 
ਣਾਸਮੁਦ੍ਰ  ਪਰਸੰਨਵਦ੍ਨਾਂਭ ਜ ਵੈਿਾਜ ੩੧-੧੨ 
 
ਕੰਨਰਡਯ ਕੈਰਪਰਡਦ੍ੁ ਨੋਲ਼੍ਪਨ 
ਕੰਣੁਗਲ਼ੁ ਕਂਡੇੱਰਲ ਏਿਗਦੇ੍ 
ਤੰਨਵ ਲ ਪਰਰਤਰਬਂਬ ਕਾਂਬੁਵੁ ਦ੍ੜ੍ਪਣਵ ਰਬੇੱਟ  ੁ
ਿਨਯਰਿਲ਼ੇਯ ਲ਼ਗੇੇੱਲ ਕਡੇਯਰਲ 
ਰਨੰਨ ਿੂਪਵ ਨੋਰਡ ਸੁਰਖਸੁਤ 
ਸੰਨੁਰਤਸੁਤਾਨਂਦ੍ਵਾਰਿਰਿਯ ਲ਼ਗੇ ਮੁਲ਼ੁਰਗਹਿੁ ੩੧-੧੩ 
 
ਅੰਨਮਾਰਨ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਨੋਲ਼ੁ ਕਾ 
ਿੁਣਯਸਾਗਿ ਕੇਸ਼ਵਨੁ ਪਿ 
ਮਾੰਨਦ੍ ਲ਼ੁ ਭਾਿਰਤਯੁ ਨਾਿਾਯਣਨੁ ਭਯਦ੍ ਲ਼ੁ 
ਸ ੋੰਨਗਰਦ੍ਿਨੁ ਮਾਿਵਨੁ ਸ਼੍ੜੜ੍ ਇਰਤ 
ਸੰਨੁਤ ਸ਼ਰੀਲਮੀ ਗ੍ੜੁਤਦ੍ ਲ਼ੁ 
ਮਾਨਯ ਗ ਰਵਂਦ੍ਾਰਭਿਨੁ ਇਿੁਰਤੇੱਪਨੇਂ ਦ੍ੇਂਦ੍ੁ ੩੧-੧੪ 
 
ਈਿਮਾਰਨ ਸਿਸਵਰਤ ਜਗ 
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ਤ੍ਪਸਾਿ ਰਵਸ਼ੁਵ ਰਿਂਰਤਸੁਵੁਦ੍ੁ ਸ 
ਿ ਹਹੁਾਸਨ ਮਰਂਡਗੇਯ ਰਲ਼ਿੁਰਤੇੱਪ ਮਿੁਵੈਰਿ 
ਮਾਿੁਤਨੁ ਨਵਨੀਤਦ੍ ਲ਼ੁ ਸਂ 
ਪਰੇਿਕ ਰਤਰ ਰਵਕ੍ਰਮਨੁ ਦ੍ਰਿਯ ਲ਼ੁ 
ਵਾਰਿਰਨਰਿ ਿਂਦ੍ਰਮਿ ਲ਼ਗੇ ਇਿੁਰਤੇੱਪ ਵਾਮਨਨੁ ੩੧-੧੫ 
 
ਗਿੁਡ ਸੂਪਕੇ ਮਾਰਨ ਸ਼ਰੀ ਸ਼ਰੀ 
ਿਿਨੁ ਦੇ੍ਵਤੇ ਪਤਰਸ਼ਾਕਕੇ 
ਵਿਨੇਰਨਪ ਰਮਤਰ ਾਖਯ ਸੂੜਯ ਹ੍ੜੁਸ਼ੀਕਪਨ ਮੂਰੜਯ 
ਉਿਗਿਾਜਨੁ ਫਲ ਸੁਸ਼ਾਖਕੇ 
ਵਿਨੇਰਨਸੁਵਨੁ ਪਦ੍ਮਨਾਭਨ 
ਸ੍ਮਰਿਰਸ ਭੁਂਰਜਸੁਰਤਹਿੁ ਬੇੱਲਵਿੇੇੱਲ ਕਾਲਦ੍ਰਲ ੩੧-੧੬ 
 
ਗੌਰਿ ਸੜਵਾਂਲਸਥਲ਼ੇਰਨਪਲ਼ੁ 
ਸ਼ੌਰਿ ਦ੍ਾਮ ਦ੍ਿਨ ਰਤਰਲ਼ਵੁਦ੍ੁ 
ਗੌਰਿ ਪਾਨਾਂਲਸਥ ਸਕਂਿੁਸ਼ਣਨ ਰਿਰਂਤਪੁਦ੍ੁ 
ਸਾਿਸ਼ੜਿ੍ ਗੁਡਦ੍ ਲ਼ਗੇ ਵ੍ੜੁ 
ਤਰ ਾਰਿ ਇਿੁਰਤਹ ਵਾਸੁਦੇ੍ਵਨ 
ਸੂਰਿਗਲ਼ੁ ਿੇਰਨਪਿੁ ਪਿਮਾਦ੍ਿਰਦ੍ ਸੜਵਤਰ  ੩੧-੧੭ 
 
ਸ੍ਮਰਿਸੁ ਵਾਿਸ੍ਪਰਤਯ ਸ ਪ 
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ਸ੍ਿਦ੍ ਲ਼ਗੇ ਪਰਦ੍ਯੁਂਨਰਨੇੱਪਨੁ 
ਰਨਿਯਪਰਤ ਯਮਿੜ੍ਮ ਕਟਦੁ੍ਰਵਯਦ੍ ਲ਼ਗਰਨਿੇੁੱਿ 
ਸਿਸ਼ਪ ਸ਼ਰੀਿਾਮਠੇਲ਼ਰਦ੍ 
ਸ੍ਮਿਨ ਸ਼ਰੀਪੁਿੁਸ਼ ੇੱਤਮਨ ਕ 
ੜ੍ਪੂਿਰਦ੍ ਰਿਂਰਤਰਸ ਪੂਰਜਸੁਤਰਲਿੁ ਪਿਮਭਕੁਰਤਯਰਲ ੩੧-੧੮ 
 
ਨਾਰਲਰਗਂਦ੍ਰਲ ਸਵੀਕਰਿਪ ਿਸ 
ਪਾਲੁ ਮ ਦ੍ਲਾਦ੍ਦ੍ਿ ਲ਼ਗੇ ਘ੍ੜੁਤ 
ਤੈਲਪਕਵਪਦ੍ਾੜਥਦ੍ ਲ਼ਰਗਹ ਿਂਦ੍ਰਨਂਦ੍ਨਨ 
ਪਾਰਲਸੁਵਿ ਅਜਨ ਰਿਂਰਤਸੁ 
ਸੂਲਕੂਸ਼੍ੜਮਾਂਡ ਰਤਲ ਮਾਸ਼ਜ 
ਈ ਲਰਲਤਭਅਦ੍ ਲ਼ੁ ਦ੍ਅਨੁ ਲਮੀਨਿਰਸਹਂ ੩੧-੧੯ 
 
ਮਨਵੁ ਮਾਸ਼ਸੁਭਯਦ੍ ਲ਼ੁ ਰਿ ਂ
ਤਨੇਯ ਮਾਡਿਯੁਤਨ ਰਨਿੜੁਰਤ 
ਮਨੇਯੇਰਨਪ ਲਵਨਦ੍ ਲ਼ੁ ਮਿੇਯਦੇ੍ ਸ਼ਰੀਜਨਾੜਦਨਨ 
ਨੇਨੇਵੁਰਤਿੁ ਫਲਿਸਗਲ਼ ਲ਼ੁ ਪਰਾਣਨ 
ਉਪੇਂਦ੍ਰਨ ਵੀਲ਼ਯਦੇ੍ਲੇਯ ਲ਼ੁ 
ਦ੍ਯੁਨਰਦ੍ ਹਰਿਿੂਪਵਨੇ ਕੋਂਡਾਦ੍ੁਤਰਲ ਸੁਰਖਸੁਰਤਿੁ ੩੧-੨੦ 
 
ਵੇਦ੍ਰਵਨੁਤਗੇ ਬੁਿਨੁ ਸੁਸਵਾ 
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ਦ੍ ਦ੍ਕਾਰਿਪਨੇਰਨਰਸਕੋਂਬਨੁ 
ਸ਼ਰੀਦ੍ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਨ ਰਤਰਲ਼ਦ੍ੁ ਪੂਰਜਸੁਰਤਿੁ ਰਨਿਤਂਿਰਦ੍ 
ਸਾਿੁਕੜ੍ਮਵ ਪੁਸ਼੍ਿਨੁ ਸੁਰਨ 
ਵੇਰਦ੍ਤ ਪਦ੍ਾੜਥਗਲ਼ ਸ਼ੁੇੱਰਿਯ 
ਗੈਦ੍ਗੈਸੁਤ ਹਂਸਨਾਮਕਗੜ੍ਰਪਸੁਤਰਲੇੱਪ ੩੧-੨੧ 
 
ਿਰਤ ਸਕਲ ਸੁਸਵਾਦ੍ੁਿਸਗਲ਼ 
ਪਰਤਯੇਰਨਸੁਵਲ਼ੁ ਅੇੱਰਲ ਰਵਸ਼ਵਨੁ 
ਹਤੁਵਹਨ ਿੂਰਲਗਲ਼ ਲ਼ਗੇ ਭਾੜਗਵਨ ਰਿਂਰਤਪੁਦ੍ੁ 
ਇਰਤਜ ਗ ਮਯਜਾਰਦ੍ਯ ਲ਼ੁ ਸਂ 
ਰਸਥਤ ਵਸਂਤਨ ੜੁਸ਼ਭਦੇ੍ਵਨ 
ਤੁਰਤਸੁਰਤਿੁ ਸਂਤਤ ਸਦ੍ਾ ਸਦ੍ਭਰਕਯਪੂੜਵਕਰਦ੍ ੩੧-੨੨ 
 
ਪਾਕ ਕੜ੍ਯੜੁਗਲ਼ ਲ਼ਗੇ ਿਤੁੜਦਸ਼ 
ਲ ਕਮਾਤੇ ਮਹਾਲਕੁਰਮ ਗਤ 
ਸ਼ ਕ ਰਵਸ਼ਵਂਭਿਨ ਰਤਰਲ਼ਵੁਦੇ੍ੇੱਲ ਕਾਲਦ੍ਰਲ 
ਿੌਕਸ਼ੁੇੱਿਸੁਮਂਡਲਰਦ੍ ਭੂ 
ਸੂਕਿਾਹਵਯ ਉਪਰਿਿੈਲਪ 
ਏਕਦਂ੍ਤ ਸਨਥੁਮਾਿਨ ਿੇਰਨਪੁਦ੍ੁ ਬੁਿਿੁ ੩੧-੨੩ 
 
ਸ਼ਰੀਰਨਵਾਸਨ ਭ ਗਯਵਸੁਵ 
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ਕਾਣਗ ਡਦਂ੍ਦ੍ਰਲ ਰਵਸ਼ਵ 
ਕ੍ਸੇਨ ਪਰਿਖਾਿੂਪਨਾਰਗਹਨੇੱਰਲ ਪੁਿੁਸ਼ਾਖਯ 
ਤਾਨੇ ਪੂਜਕ ਪੁਜਯਨੇਰਨਰਸ ਰਨ 
ਜਾਨੁਗਿ ਸਂਤਰਯਪ ਗੁਿੁਪਵ 
ਮਾਨਵਂਰਦ੍ਤ ਸੜਵਕਾਲਗਲ਼ੇੱਰਲ ਸੜਵਤਰ  ੩੧-੨੪ 
 
ਨੂਤਨ ਸਮੀਿੀਨ ਸੁਿਸ  
ਪੇਤ ਹ੍ੜੁਦ੍ਯਪਦ੍ਾੜਥਦ੍ ਲ਼ੁ ਰਵਰਿ 
ਮਾਤੇ ਤੇੱਤਦ੍ਰਸਦ੍ ਲ਼ੁ ਿਸਿੂਪ ਤਾਨਾਰਗ 
ਪਰੀਰਤਪਰਡਸੁਤ ਰਨਤਯਰਦ੍ ਜਗ 
ੰੰਨਾਥ ਰਵਠਲਨ ਕੂਰਡ ਤਾ ਰਨ 
ੜ੍ਰਭਤਲ਼ਾਰਗਹਲ਼ੇਂਦ੍ਰਿਤੁ ਨੀ ਭਰਜਰਸ ਸੁਰਖਸੁਰਤਿੁ ੩੧-੨੫ 
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