
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ 
ਫਲਸੁਰਿ ਸਂਰਿ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ੍ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਿਿਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁਵੁਿੁ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿ ਸ਼੍ਰੀਮ੍ 
ਦੁ੍ਗਿੁਵਿ ਜਗੰਿਾਥਦ੍ਗਾਸਿ 
ਕਿਿਲ਼ਾਮ੍ਲਕਵੇਿੇ ਪੇਰਲ਼ਦ੍ਗ ਸਕਲਸਂਰਿਗਲ਼ 
ਪਿਮ੍ਪਂਰਿਿਮ੍ਾਰਿਗਲ਼ੁ ਮ੍ 
ਤ੍ਸਰਿਸਲੇਦੇ੍ਗਰਗਿੱਚਾਰਗ ਿੋਿੁਵ 
ਦ੍ਗਰਿਰਸਕਰਿਰਗਦ੍ਗੁ ਿੋਰਿ ਪੇਲ਼ੁਵੁਦ੍ਗਿੱਲ ਿਿੇਯੋਲ਼ਗੇ ੩੩-੦੧ 
 
ਭਾਰਮ੍ਰਿ ਸ਼੍ਟ੍ਪਰਦ੍ਗਯ ਿੂਪਦ੍ਗ 
ਲੀ ਮ੍ਹਾਦ੍ਭੁਿ ਕਾਵਯਦ੍ਗਾਰਦ੍ਗਯੋ 
ਲ਼ਾ ਮ੍ਿੋਹਿ ਿਿਿਮ੍ਾਤ੍ਮ੍ਕ ਿਾਂਰਦ੍ਗਪਦ੍ਗਯਗਲ਼ 
ਯਾਮ੍ਯਮ੍ਕੇ ਪਰਿਸੁਵਿ ਸੁ 
ਿਾਮ੍ਸਖ ਕੈਰਪਰਿਯਲੋਸੁਗ 
ਪਰੇਮ੍ਰਦਂ੍ਗਦ੍ਗਰਲ ਪੇਲ਼ਦ ਗੁਿੁਕਾਿਣੁਯਕੇਿੇਂ ਬੇ ੩੩-੦੨ 
 
ਸਾਿਵੇਂਦ੍ਗਿੇ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿ 
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ਸਾਿਵੇਂਬੁਵੁਦੇ੍ਗੇੰਮ੍ ਗੁਿੁਵਿ 
ਸਾਰਿਦ੍ਗਿੱਲਦੇ੍ਗ ਰਿਰਲ਼ਯੇਂਦੇ੍ਗਿੁਿ ਮ੍ਹੇਂਦ੍ਗਰਿਂਦ੍ਗਿਿ 
ਸਾਿਰਥਯ ਬਲਗੋਂਿੁ ਸਾਿ 
ਸਾਿਗਲ਼ ਰਿੜਣੈਰਸ ਪੇਲ਼ਦਿੁ 
ਸਾਿ ਿਿੇਵ ਮ੍ਹਾਤ੍ਮ੍ਰਿਗੇ ਸਂਸਾਿਵੇਿੱਰਲਹਦੋੁ੍ਗ ੩੩-੦੩ 
 
ਦ੍ਗਾਸਵੜਯਿ ਮੁ੍ਖਰਦ੍ਗ ਰਿਂਦ੍ਗੁ ਿ 
ਮ੍ੇਸ਼੍ਿਿੁ ਕੀਰੜਿਸੁਵ ਮ੍ਿਦ੍ਗਰਭ 
ਲਾਸ਼ੇ੍ਯਰਲ ਵੜਣਾਰਭਮ੍ਾਗਲ਼ੋਰਲਦ੍ਗੁ ਪੇਰਲ਼ਰਸਦ੍ਗ 
ਈ ਸੁਲਅਿ ਕਾਵਯਦੋ੍ਗਲ਼ ਯਰਿ 
ਪਰਾਸਗਰਲ਼ਗੇ ਪਰਯਿਨਰਵਿੱਲਦੇ੍ਗ 
ਲੇਸੁਲੇਸੇਿੇ ਸ਼੍ਰਾਵਯਮ੍ਾਦ੍ਗੁਦੇ੍ਗ ਕੁਿੁਹ ੁਕਰਵਗਰਲ਼ਗੇ ੩੩-੦੪ 
 
ਪਰਾਕ੍ੜੁਿੋਰਕਿਗਲ਼ੇਂਦ੍ਗੁ ਬਰਿਦੇ੍ਗ ਮ੍ 
ਹਾਕ੍ੜੁਿਘ੍ਨਿੁ ਜਰਿਵਿਿੱਲਦੇ੍ਗ 
ਸਵੀਕ੍ੜੁਿਵ ਮ੍ਾਿਦ੍ਗਲੇ ਰਬਿੁਵਿੇ ਸੁਜਿਿਦ੍ਗਵਿੁ 
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ੜੁਿੀਪਰਿਯਮ੍ਲਗੁਣਗਲ਼ੁ 
ਈ ਕ੍ੜੁਰਿਯੋਲ਼ੁਂਟਾਦ੍ਗ ਬਰਲ਼ਕ 
ਪਰਾਕ੍ੜੁਿਵੇ ਸਂਸ੍ੜੁਿਦ੍ਗ ਸਿਗਵੇਿੁ ਸੁਗੁਣਰਿਗੇ  ੩੩-੦੫ 
 
ਸ਼੍ੂਰਿਗੇ ਸ਼ੋ੍ਭਿਵਾਗਦੋ੍ਗਿੇ ਜਿ 
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ਮ੍ਰਿਗੇ ਮ੍ਂਗਲ਼ਵੀਯਦੋ੍ਗਿੇ ਸ਼੍ੁਰਿ 
ਸ੍ਮਮ੍ੜੁਰਿਗੇ ਸੰਮ੍ਿਵਿੱਲਰਦ੍ਗਿੱਦੋ੍ਗਿੇ ਿੰਮ੍ ਗੁਿੁਿਾਯ 
ਮ੍ਰਥਰਸ ਮ੍ਿਵਾਗਮ੍ਪਯੋਰਬਧਯ 
ਇਰਿਗੇ ਿੋਰਿਦ੍ਗ ਬਰਹ੍ਮ੍ਰਵਦ੍ਗਯਾ 
ਿਿਰਿਗੀਪ੍ਰਸਿ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿ ਸੋਗਸੁਵੁਦੇ੍ਗ ੩੩-੦੬ 
 
ਭਰਕਿਵਾਦ੍ਗਰਦ੍ਗ ਪੇਲ਼ਦਿੇਂ ਬ ਪਰ 
ਸਰਕਿ ਸਿੱਲਦ੍ਗੁ ਕਾਵਯਦੋ੍ਗਲ਼ੁ ਪੁਿ 
ਿੁਰਕਿ ਸ਼ੁ੍ਸ਼੍੍ਸਮ੍ਾਸ ਪਦ੍ਗਵਯਿਯਾਸ ਮ੍ੋਦ੍ਗਲਾਦ੍ਗ 
ਯੁਰਕਿਸ਼੍ਾਸਿਰ ਰਵਿਿੁੱਿ ਸ਼੍ਬਦ ਰਵ 
ਭਰਕਿ ਰਵਸ਼੍ਯਗਰਲ਼ਿਲੁ ਜੀਵ 
ਨ੍ਮੁ੍ਰਕਿ ਯੋਗਯਰਵਦ੍ਗੇਂਦ੍ਗੁ ਰਸਰਿ ਮ੍ਦ੍ਗਿਂਿ ਮ੍ੇਿੱਚੁਵਿੇ ੩੩-੦੭ 
 
ਆਸ਼ੁ੍ਕਰਵਕੁਲ ਕਲ੍ਪਿਿੁ ਰਦ੍ਗ 
ਗਦੇਸ਼੍ਵਰਿਯਲੁ ਿਂਗਿੋਲੁਮ੍ੇਯ 
ਦ੍ਗਾਸਕੂਟਸਥਰਿਗੇਿਰਗ ਿਾ ਬੇਰਿਕੋਂਬੁਵੇਿੁ 
ਈ ਸੁਲਅਣ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿ 
ਮ੍ੀਸਲ਼ਰਯਦੇ੍ਗ ਸਾਿ ਦ੍ਗੀੜ੍ਘ੍ 
ਦ੍ਗਵ ੇਰਸ਼੍ਗਰਲ਼ਗੇਿੇਯਦ੍ਗਲੇ ਸਰਲਸੁਵੁਦੇ੍ਗੇੰਿ ਰਬੰਿਪਵ- ੩੩-੦੮ 
 
ਪਰਾਸਗਲ਼ ਪੋਂਰਦ੍ਗਸਦੇ੍ਗ ਸ਼੍ਬਦ 
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ਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਗਲ ਸ਼ੋ੍ਰਿਸਦੇ੍ਗ ਦ੍ਗੀੜ੍ਘ੍ 
ਹਰਸਵਗਲ਼ ਸਿੱਰਲਸਦੇ੍ਗ ਸ਼੍ਟ੍ਪਰਦ੍ਗਗਰਿਗੇ ਰਿਿੱਰਲਸਦੇ੍ਗ 
ਦ੍ਗੂਸ਼੍ਕਿੁ ਰਦ੍ਗਿਰਦ੍ਗਿਰਦ੍ਗ ਮ੍ਾਿੁਵ 
ਦ੍ਗੂਸ਼੍ਣਵ ੇਭੂਸ਼੍ਣਵੁ ਏਂਦ੍ਗੁਪ 
ਦੇ੍ਗਸ਼੍ਗਮ੍ਯਵੁ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿ ਸਾਿਯਰਿਗੇ ੩੩-੦੯ 
 
ਅਸ਼੍ੁਿਾਗਮ੍ਭਾਵ ਇਦ੍ਗਿ ਪ 
ਰਿਸ਼੍ਰਮ੍ਵੁ ਬਿੱਲਵਰਿਗਾਿਂ 
ਦ੍ਗਾਸ਼੍ੁਗਲ਼ ਮ੍ਲ਼ੇਗਿੇਰਸ ਮ੍ੈ ਮ੍ਿੇਸੁਵ ਚਮ੍ਿ੍ੜੁਰਿਯ 
ਰਮ੍ਸ਼੍ਰਰਿਗੇ ਮ੍ਿੇਮ੍ਾਰਿ ਰਦ੍ਗਰਿਜਿ 
ਸ਼੍ਿਰ ਦ੍ਗਰਲ ਕਾਯ ਰਦ੍ਗਿੱਪਰਿਦ੍ਗਿੋਲ਼ੁ 
ਪਸ਼ੁ੍ਰਿਗਲ਼ੁ ਿਿੱਪੁਵੁਵੇ ਰਿਜਭਰਕਿਯੁਕਿਰਿਗੇ ੩੩-੧੦ 
 
ਰਿਿੱਚ ਰਿਜਜਿ ਮ੍ੇਿੱਚ ਗੋਿਿ 
ਅਿੱਚ ਭਾਗਯਵੁ ਪੇਿੱਚ ਪੇੜ੍ਮ੍ੇਯੁ 
ਕੇਿੱਚ ਕੇਲ਼ਵ ਿੁ ਮ੍ਿੇੱਚ ਮ੍ਲਮ੍ਿ ਮੁ੍ਿੱਚਲੇਂਦੇ੍ਗਿੁਿ 
ਉੱਰਚਵਗਰਲ਼ਗੇ ਪੋਿੱਚ ਪੋਸਦੇ੍ਗਿ 
ਲੁਿੱਚਰਿਰਸਦ੍ਗੀ ਸਿੱਚਰਿਿਰ ੇਯ 
ਿੁਿੱਚਰਿਸੇ ਰਸਰਿਵਤ੍ਸਤ੍ਸਲਾਂਛਿ ਮ੍ੇਿੱਚਲੇਿਰਿਦ੍ਗੁ ੩੩-੧੧ 
 
ਸਾਿੁਸਭਯੋੇਲ਼ੁ ਮ੍ੇਿੇਯੇ ਿਿਵ ਸੁ 
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ਬੋਿਵ੍ੜੁਰਸ਼੍ਿਯ ਗਿੇਯੇ ਕਾਮ੍ 
ਕ੍ਰੋਿ ਬੀਜਵ ਹਰੁਿਯੇ ਖਲ਼ਿੇਦੇ੍ਗ ਰਬਰਿਯੇ ਕਿਕਰਿਯ 
ਵਾਰਦ੍ਗਗਲ਼ ਪਲ੍ਮੁ੍ਰਿਯੇ ਪਿਮ੍ਰਵ 
ਿੋਰਦ੍ਗਗਲ਼ ਮ੍ੈ ਮ੍ਿੇਯਲੋਸੁਗ 
ਹਾਰਦ੍ਗਿੋਰਿਦ੍ਗ ਰਹਰਿਯ ਬਹ ੁਚਾਿੂਰਿਯ ਹਸੋ ਪਰਿਯ ੩੩-੧੨ 
 
ਵਯਾਸਿੀੜਥਿ ਓਲਵ ੋਰਵਿਲੋ 
ਪਾਸਕ ਪਰਭੁਵੜਯ ਪੁਿਂਦ੍ਗਿ 
ਦ੍ਗਾਸਿਾਿਾਯਿ ਦ੍ਗਯਵੋ ਰਿਰਲ਼ਯਦ੍ਗੁ ਓਰਦ੍ਗ ਕੇਲ਼ਦ੍ਗਲੇ 
ਕੇਸ਼੍ਵਿ ਗੁਿਮ੍ਰਣਗਲ਼ਿੁ ਪਰਾ 
ਣੇਸ਼੍ਗੜ੍ਰਪਰਸ ਵਾਰਦ੍ਗਿਾਜਿ 
ਕੋਸ਼੍ਕੋਿੱਪੁਵ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿ ਪੇਰਲ਼ਦ੍ਗਿੁ ੩੩-੧੩ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿ ਿਵਿਸ 
ਭਰਿਿ ਬਹਗੁਂਭੀਿ ਿਿਨਾ 
ਕਿ ਿੁਰਚਿ ਸ਼ੜੁਂਗਾਿ ਸਾਲਂਕਾਿ ਰਵਸਿਾਿ 
ਸਿਸ ਿਿਕਂਿੀਿਵਾਚਾ 
ੜਯਿ ਜਰਿਿ ਸੁਕੁਮ੍ਾਿ ਸਾਿਵ ੀ 
ਕਰਿਗੇ ਪਿਮ੍ੋਦ੍ਗਾਿਮ੍ਾਰਿਦ੍ਗ ਮ੍ਿੇਯਦ੍ਗੁਪਕਾਿ ੩੩-੧੪ 
 
ਅਵਰਿਯੋਲ਼ੁ ਜਯੋਰਿਸ਼ਮ੍ਰਿਯ ਿੈ 
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ਲਵਿੁ ਪਾਮ੍ਿਿੁਂਿੁ ਜੀਰੜਣਸ 
ਲਵਿੇ ਪਂਰਿਿਨੋਕਰਿਪਰਵਵੇਰਕਯਿੱਪਂਿੇ 
ਸ਼੍ਰਵਣਮ੍ਂਗਲ਼ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿ 
ਸਰਵਦ੍ਗੁ ਰਿੜੁਣਸਾਿਮ੍ਿੱਰਕਸ 
ਲਵ ਰਿਪੁਣਿੈ ਯੋਗਯਗਿੱਲਦੇ੍ਗ ਦ੍ਗਿੱਕਲਰਿਯਰਦ੍ਗਦ੍ਗੁ ੩੩-੧੫ 
 
ਅਿੱਕਿਦੋ੍ਗਲ਼ੀ ਕਾਵਯਦੋ੍ਗਲ਼ੁ ਓਂ 
ਦ੍ਗਿੱਕਿਵ ਬਿੇਦੋ੍ਗਰਦ੍ਗਵ ਦੇ੍ਗ 
ਵੜਰ੍ਲ਼ ਂਦ੍ਗੁਸਿਯਜਯਿੇਰਿਰਸ ਿੜ੍ਮ੍ਾੜਥਕਾਮ੍ਗਲ਼ 
ਲੇਿੱਰਕਸਦੇ੍ਗ ਲੋਕੈਕਿਾਥਿ 
ਭਰਕਿਭਾਗਯਵ ਪਿੇਵ ਜੀਵ 
ਨ੍ਮੁ੍ਕਿਗਿੱਲਦੇ੍ਗ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿ ਸੋਗਸੁਵਦੇ੍ਗ ੩੩-੧੬ 
 
ਓੱਰਿ ਬਹ ਰਵਘ੍ਨਗਲ਼ ਿਦੇ੍ਗਦ੍ਗਪ 
ਮ੍ੜੁਿਯੁਰਵਗੇ ਮ੍ਿੇ ਮ੍ਾਰਿ ਕਾਲਿ 
ਭ੍ੜੁਿਯਰਿਗੇ ਭੀਕਿਵ ਪੁਿੱਰਟਰਸ ਸਕਲਰਸਿੱਰਿਗਲ਼ 
ਓੱਰਿਗੋਰਲ਼ਰਸ ਵਿਿੁਹਅੇਣ 
ਨ੍ੜੁਿਯਮ੍ਾਿੁਵਿਵਿ ਮ੍ਿੇਯੋਲ਼ੁ 
ਰਿਿਯ ਮ੍ਂਗਲ਼ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿ ਪਰਿਸੁਵਿ ੩੩-੧੭ 
 
ਆਯੁਿਾਿੋਗਯੈਸ਼੍ਵੜਯ ਯਸ਼੍ 
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ਿੈੜਯ ਬਲ ਰਵਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਿ ਸਮ੍ਸਹਾਯ ਸ਼੍ੌੜਯੋ ਉ 
ਦ੍ਗਾੜਯ ਗੁਣਗਾਂਭੀੜਯ ਮ੍ੋਦ੍ਗਲਾਦ੍ਗ 
ਆਯਿਗਿਲ਼ੁਂਿਾਗਲੋਂਦ੍ਗ 
ਿਯਾਯ ਪਰਿਰਸਦ੍ਗ ਮ੍ਾਿਰ ਰਦ੍ਗਂ ਸ਼੍ਰਵ 
ਣੀਯਵਿੱਲਵੇ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿ ਸੁਜਿਰਿਗੇ ੩੩-੧੮ 
 
ਕੁਿੁਿ ਕਂਗਲ਼ ਪਿੇਵ ਬਰਿਿਰਿ 
ਗੇਿਿੁ ਰਕਰਵ ਕੇਲ਼੍ਬਹਵੁ ਬੇਲ਼ੇਯਦ੍ਗ 
ਮੁ੍ਿੁਿ ਮ੍ਦ੍ਗਿਾਕ੍ੜੁਰਿਯ ਿਾਲ਼ਵ ਿੁ ਕੇਲ਼ਦਮ੍ਾਿਰ ਦ੍ਗਰਲ 
ਬਿਿੂ ਹਿੈਾਗੁਵੁਦ੍ਗੁ ਕੇਲ਼ਦਿੇ 
ਕੋਿਿੁ ਪਿੱਰਲਰਵਸੁਵਦ੍ਗੁ ਪਰਰਿਰਦ੍ਗਿ 
ਹਿੁੁਰਿਲਾਦ੍ਗਿੁ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿਵਿੁ ਪਰਿਸੇ  ੩੩-੧੯ 
 
ਰਿੜਜਿਿਿਂਰਗਰਣਯੋਲ਼ਿੁਰਦ੍ਗਿ 
ਮ੍ਿੱਜਿਾਰਦ੍ਗ ਸਮ੍ਸਿਕੜ੍ਮ੍ਰਵ 
ਵਰੜਜਿਾਸ਼੍ਾਪਾਸ਼੍ਰਦਂ੍ਗਦ੍ਗਰਲ ਮ੍ਾਰਿਦ੍ਗਰਿਕਫਲ 
ਹਿੇੱਜੇ ਹਿੇੱਜੇਗੇ ਦੋ੍ਗਿੇਯਰਦ੍ਗਿੱਪਵੇ 
ਸਿੱਜਿਿੁ ਰਸ਼੍ਿਿੂਗੁਵਂਦ੍ਗਰਦ੍ਗ 
ਘ੍ਰੜਜਸੁਿਲੀ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿ ਪਰਿਸੁਵਿ ੩੩-੨੦ 
 
ਸਰਿਯਰਿਗੇ ਪਰਿਭਕੁਰਿ ਪਰਿਨ 
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ਵਰਿ ਪੁਿੁਸ਼੍ਰਿਗੇ ਹਿੁਸ਼੍ ਿੇਲੇਗੋਂ 
ਿਰਿਮ੍ਿੋਹਿਵਾਰਗ ਗੁਿੁਰਹਰਿਯਰਿਗੇ ਜਗਦੋ੍ਗਲ਼ਗੇ 
ਸਿਿ ਮ੍ਂਗਲ਼ਵੀਵ ਬਹ ੁਸੁ 
ਕ੍ੜੁਰਿਗਲ਼ੇਰਿਸੁਿ ਸੁਲਭਰਦਂ੍ਗ ਸ 
ਦ੍ਗਗਰਿਯ ਪਿੇਵਿੁ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿਵਿੁ ਪਰਿਸ ੇ੩੩-੨੧ 
 
ਏਂਿੁ ਵਰੜਣਸਲੇੇੰਿਲ਼ਵੇ ਭਗ 
ਵਂਿਿਮ੍ਲ ਗੁਣਾਿੁਵਾਦ੍ਗਗ 
ਲ਼ੇਂਿੁ ਪਰਿਯਰਲ ਪੂੜਣਬੋਿਿ ਮ੍ਿਵ ਪੋਂਰਦ੍ਗਦ੍ਗਿ 
ਰਚਂਿਿੇਗੇ ਬਿੱਪਂਿੇ ਬਹ ੁਦ੍ੜੁ 
ਸ਼੍ਿਾਂਿਪੂੜਵਕਵਾਰਗ ਪੇਲ਼ਦ ਮ੍ 
ਹਂਿਰਿਗੇ ਿਿਿੇਂਿੁ ਬਗੇਵਿੇ ਰਿਿਯਭਾਰਗਗਲ਼ੁ ੩੩-੨੨ 
 
ਮ੍ਰਣਖਰਚਿ ਹਰਿਵਾਣਦ੍ਗਰਲ ਵਾ 
ਿਣਸੁਭਜੋਯਪਦ੍ਗਾੜਥ ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾ 
ੜ੍ਪਣਵੇਿੁਿੜ੍ਰਪਰਸਦ੍ਗਵਰਿਗੋਸੁਗ ਿੀਿੁਵਂਦ੍ਗਦ੍ਗਰਲ 
ਪਰਣਿਰਿਗੇ ਪੋਂਗਿਿ ਵਿਵਾ 
ਘ੍ਨਯਮ੍ਰਣਗਰਲ਼ਂਦ੍ਗ ਰਵਿਰਚਰਸਦ੍ਗ ਸ਼੍ੁਰਿਯੋ 
ਲ਼ੁਰਣਰਸ ਿੋਿੁਵ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿਵਿੁਦ੍ਗਾਿ ੩੩-੨੩ 
 
ਦ੍ਗੁਸ਼੍ਿਿੇੇੰਿਦੇ੍ਗ ਦ੍ਗੁਰੜਵਸ਼੍ਯਰਦਂ੍ਗ 

8

www.yo
us

igm
a.c

om



ਪੁਸ਼੍ਿਿੇੇੰਿਦੇ੍ਗ ਪੂਿਕੜ੍ਮ੍ 
ਭਰ ਸ਼੍ਿਿੇੇੰਿਦੇ੍ਗ ਸ਼੍ਰੀਦ੍ਗਰਵਿਠਲ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ 
ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਣ ਕੈਰਪਰਿਯੁਵਿੁ ਸਿਯਰਵ 
ਰਸ਼੍ਸ਼੍ਿਦ੍ਗਾਸਿਵ ਵਿੁ ਪਾਰਲਰਸ 
ਰਿਸ਼੍ਠੇਰਯਂਦ੍ਗਰਲ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਿਸਾਿ ਪਰਿਸੁਵਿ  ੩੩-੨੪ 
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