
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ 
ਬ੍ੜੁਹੱਤਾਿਤਮ੍ਯ ਸਰਂਿ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ 
ਸਕਲ ਦੁਰਿਤ ਰਿਵਾਿਣ ਸਂਰਿ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ 
ਪਿਮ੍ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਿਿਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁਵੁਿੁ 
 
ਸ਼੍ਰੀਲਕੁਰਮ੍ਵੱਲਭਗੇ ਸਮ੍ ਕਿੁਣਾਲ਼ੁਗਲ਼ ਿਾ ਕਾਣੇਿ ੱਰਲ 
ਕੁਚੇਲਿਵਰਿਗੇ ਮ੍ੇੱਰਚ ਕ ੱਤਿੁ ਸਕਲ ਸਮ੍ਪਿਵ 
ਕੇਰਲ਼ਿਾਕ੍ਸ਼੍ਣ ਵਸਥਰਗਲ਼ ਪਾਮ੍ਚਾਰਲਰਗਥਥਿੁ 
ਿੈਥਯਿੁਿਿਵ ਸੀਰਲ਼ ਸਮ੍ਥੈਰਸਿਿੁ ਪਰਃਲਾਿਿ ਕ੍ੜੁਪਾਸਾਮ੍ਧਰ ੨੨-੧ 
 
ਿੇਵ ਸ਼੍ੜਮ੍ਾਃਵਯ ਕੁਤੁਮ੍ਬਕੇ ਜੀਵਿੋਪਾਯਵਿੁ 
ਕਾਣਕੇ ਿੇਵਿੇਵ ਸ਼੍ਿਣਯ ਿਕ੍ਰਸ਼੍ਸੁ ਿਕ੍ਰਸ਼੍ਸੇਿ  ਕੇਰਲ਼ 
ਥਾਿੋਰਲਿੁ ਪਾਰਲਰਸਿੇ ਸੌਖ੍ਯ ਕ੍ੜੁਪਾਵਲ ਕਿਰਿਮ੍ਧ 
ਈਥਿ ਸੇਰਵਸਿ ੇਸੌਖ੍ਯਗਲ਼ ਬਯਸੁਵਿਲ੍ਪ ਮ੍ਾਿਵਿੁ ੨੨-੨ 
 
ਸ਼੍ਰੀਰਿਵਾਸਿ ਪ ਲਵ  ਕਿੁਰਣਗਿ ਰਲ਼ਿਰਲ਼ਿਜਾਮ੍ਦਿ ਲ਼ੁ 
ਕਾਣੇ ਪਰਵੀਣਿਾਿਵਿਿਰਸ ਿੋਲ਼੍ਪੁਿੁ ਸ਼੍ੁਰਥ ਪੁਿਾਣਿ ਲ਼ੁ 
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ਿੂਣਰਭਸ਼੍ਮ੍ਕ੍ੜੁਪਾਰਿਗਲ਼ੁ ਕੁਿੁਸੇਿ ਯ ਲ਼ਰਗਿਲਵਗੁਣਗ 
ਲ਼ੇਿੁ ਿੋਦਿੇ ਪਾਰਲਰਸਿ ਪਿਮ੍ਾਥ੍ਮ੍ ਪਿਗਰਥਯ ੨੨-੩ 
 
ਰਚਮ੍ਦਰਵਕ੍ਰਮ੍ ਚਕ੍ਰਸਮ੍ਥਵਥ ਮ੍ਦਮ੍ਾਿ ਨ੍ੜੁਪਾਲਰਗਥਥਿੁ 
ਭਾਮ੍ਦਕਾਿਕ ਭੀਮ੍ਿ ਮ੍ੜੁਿਾਭਿਣਗਰਲ਼ਗ ਰਲਿ 
ਮ੍ਮ੍ਦੇਯ ਦੇਿਾਕਾਸ਼੍ਿਾਜਿ ਹਮੇ੍ਦਰਥਯ ਿੁਰਦ ਕੇਰਲ਼ ਮ੍ਗਰਲ਼ਗੇ 
ਗਮ੍ਦਿ ਰਿਰਸਿ ਗਹਿ ਮ੍ਰਹਮ੍ ਗਿਾਬਜਢਿ ਪਾਰਣ ੨੨-੪ 
 
ਗੌਥਮ੍ਿ ਰਿਜਪਰਥਿਯਿੁ ਪੁਿੁਹਥੂਿੈਰਿਿੇ ਕਾਯੁ 
ਵ੍ੜੁਥਰਿ ਘਾਰਥਰਸਿ ਪਾਪਵਿੁ ਿਾਲੁ ਰਵਭਾਗ ਮ੍ਾਰਦਿਿੁ 
ਸ਼੍ਾਥਕੁਮ੍ਭਾਥ੍ਮ੍ਕ ਰਕਿੀਤਵ ਕੈਥਵਰਿ ਕਿਧ ਯਧ 
ਇਮ੍ਧਰਾਿਾਰਥ ਭਾਰਗਲ ਕਾਯਧ ਭਕਥਥਵੇਿ ਸਵੀਕਰਿਰਸ ੨੨-੫ 
 
ਿਾਿਿਮ੍ਧਵਰਜਿ ਸਥਰੀਯਿ ਜਾਿਕੜਮ੍ਕੇ ਓਰਲਿ ਅਜਸੁਕੁ 
ਮ੍ਾਿਿ ਰਿਰਸਿ ਿਮ੍ਧਗ ਪਗੇ ਿਰਲ਼ਿਭਭਵਜਿਕ 
ਵੈਿਵਰੜਜਥ ਿੈਥਯਿਿੁ ਸਮ੍ਹਾਿ ਮ੍ਾਰਦਿ ਰਵਪਗਮ੍ਿ 
ਪੇਗਲੇਰਿਿਿੁ ਗ ਪਾਲਕਿ ਵ੍ੜੁਮ੍ਧਾਵਿਿ ਰਲ਼ਮ੍ੁ ੨੨-੬ 
 
ਸ਼੍ਰੀਕਿਾਰੜਚਤ ਪਾਿਪੱਲਵ ਗ ਕੁਲਿ ਗ ੱਲਰਥਯ 
ਿ ਰਲਰਸਿ ਪਾਕਸ਼੍ਾਸਿਪੂਜਯ ਗ ਗ ਵਥ੍ਸਾਗਲ਼ ਕਾਯਧ 
ਓਕਰਿਰਸ ਕੁਿੁਪਰਥਯ ਭ ਜਿ ਸਵੀਕਰਿਰਸਿਿੁ ਰਵਿੁਿਿੌਥਣ 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



ਭਾਕੁਰਲਕਿਮ੍ਧਿਰਲ ਥ ਰਿਿ ਭਕਥਵਥ੍ਸਲਿੁ ੨੨-੭ 
 
ਪੁਥਰਿ ਰਿਰਸਿ ਗ ਰਪਿੇਰਵਗੇ ਭੜਥੜੁਵੇਰਿਰਸਿ ਵਜਿ 
ਿਾਰਿਯ ਿਰੁਕਥ ਲਾਰਲਰਸ ਪੜਵਥਵ ਿ ਗਰਹਿ ਕ੍ੜੁਪਾਸਾਮ੍ਧਰਾ 
ਸ਼੍ਥੁਥਾਪਿਯਜ੍ਝ੍ਨਿਯ ਪੁਿੁਸ਼੍ਿ ਪੁਰਥਰਯਿ ਥਮ੍ਧਾਲ਼ਧ 
ਰਥਰਜਗਧ੍ਢਾਥਰ ਮ੍ਮ੍ਗਲ਼ਗਾਥਰ ਪਿਮ੍ਪਰਵਥਰ ਸੁਿਰਮ੍ਥਰ ੨੨-੮ 
 
ਿੂਪਿਾਮ੍ਰਵਹੀਿ ਗੜਗਾਿ ਰਪਥ ਸੁਿਾਮ੍ਿਰਲ ਕਿੇਰਸਿ 
ਵਯਾਪਕ ਪਰਿੱਛੇੇੰਿ ਿੂਪਰਿ ਥ ੜਧ ਲ ਕਰਿਗੇ 
ਿਵਾਪਿਾਮ੍ਥਯਰਿ ਿੈਥਯਿੁ ਸਮ੍ਥਾਪਗ ਰਲ਼ਸੁਵੇਿ ਮ੍ੁ 
ਸ਼੍ਵੇਥਿਵੀਪਮ੍ਰਮ੍ਧਿਿਵਥਰਿਰਸ ਸਲੁਰਹਿਿੁ ਥੰਿਵਿ ੨੨-੯ 
 
ਰਸ਼੍ਰਰਵਰਿਮ੍ਚਾਿਯਮ੍ਿਿੁਥ ਿਾਿਾਵਥਾਿਵ ਮ੍ਾਰਦ ਸਲਰਹਿ 
ਿੇਵਥੇਗਲ਼ਿੁ ੜੁਰਸ਼੍ਗਲ਼ਿੁ ਕ੍ਰਸ਼੍ਰਥਪਿਿੁ ਮ੍ਾਿਵਿ 
ਸੇਵੇਗਲ਼ ਕੈਕ ਮ੍ੁ ਫਲਗਲ਼ ਿੀਵ ਰਿਥਯਾਿਮ੍ਧਮ੍ਯ 
ਸੁਗਰੀਵਢੁਵਮ੍ ਿਲਾਿ ਭਕਥਰਗਥਥ ਪੁਿੁਸ਼੍ਾੜਠ ੨੨-੧੦ 
 
ਿੁਸ਼੍ਤਿਾਿਵਹਿਣ ਸੜਵ ਥ੍ੜੁਸ਼੍ਤਸਿੁਣਭਰਿਥ 
ਭਕਥਾਭੀਸ਼੍ਤਿਾਯਕ ਭਯਰਵਿਾਸ਼੍ਕ ਰਵਗਥਭਯਸ਼੍ ਕ 
ਿਸ਼੍ਤਥੁਰਸ਼੍ਤਗਰਲ਼ੱਲ ਸ੍ੜੁਸ਼੍ਤਯਾਿਯਸ਼੍ਤਕੜਥਰਿਗਾਵ ਕਾਲਰਿ 
ਹ੍ੜੁਸ਼੍ਤਿਾਗੁਵ ਸ੍ਮ੍ਿਣੇਮ੍ਾਥਰਰਿ ਹੁਿੁਹਾਵਾਰਸ ੨੨-੧੧ 
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ਰਹਮ੍ਧੇ ਪਰਲ਼ਯ ਿਕਰਿ ਥਾਵਿੇਕਾਮ੍ਧਿਰਮ੍ਜਰਸ ਕਾਯਧ 
ਥਲੇਯ ਲ਼ੁ ਭਾਮ੍ਧ ਿੇਯ ਰਪਥਥਵਗ ਰਲਿ ਪਰਿਯਮ੍ਪ੍ਿਰਵਥਥ 
ਵਰਮ੍ਧਰਸਿ ਵ੍ੜੁਮ੍ਧਾਿਕਿ ਸਧ੍ਵੜੁਮ੍ਧਕੁਰਣਰਸਿ ਸੁਢੇਯ 
ਕਿੁਿਾ ਰਸਮ੍ੁ ਕਮ੍ਲਾਕਾਮ੍ਥ ਬਹਰੁਿਰਸ਼੍ਚਮ੍ਥ ਜਯਵਮ੍ਥ ੨੨-੧੨ 
 
ਸਥਯਸਮ੍ਲ੍੍ਪਾਿੁਸਾਿ ਪਰਵਰੜਥਸੁਵ ਪਰਭੁ ਥਿਗੇ 
ਥਾਿ  ਭੁਥਯਿ ਰਿਸੁਵ ਭ ਕਥੜੁਭ ਗਯਪਿਾੜਠ 
ਿ ਲ਼ਰਗਿੁ ਥਥਵਿਾਃਵਯਿਾਰਗ ਥੜਪਕ ਥ੍ੜੁਰਪਥਪਰਦਸੁਵ 
ਥਥਵਪਰਥਗਲ਼ ਮ੍ਥਥਿਾਿਸੁਿਿੜਗੇ ਅਸਮ੍ੀਚੀਿਫਲਵੀਵ ੨੨-੧੩ 
 
ਰਬੱਤੇਗਲ਼ ਿ ਵਰਿਮ੍ਧਲਾਗਰਲ ਹ ੱ ਰਤਗ ਸੁਗਵਾਿਦਾਗਰਲ 
ਕੇੱਤਿ ਗਪਰਯੁਕਥਵਾਗਰਲ ਅਣਕਰਿਮ੍ਧ ੇੰਮ੍ ੇ
ਰਿੱਤੁਰਸਰਿਰਿਮ੍ ਬਾਯਧੇਿੇਿੁ ਹਰਿ ਰਵੱਟਲਾ ਸਲਹਮੇ੍ਧੇਿਲੁ 
ਕੈਗ ੱਤੁ ਕਾਵ ਕ੍ੜੁਪਾਲ਼ੁ ਸਮ੍ਥਥ ਥੰਿ ਭਕੁਥਿਿੁ ੨੨-੧੪ 
 
ਈ ਵਸੁਮ੍ਢਿੇਯ ਲ਼ਗੇ ਸ਼੍ਰੀਭੂਿੇਰਵਯਿਸਿ ਸੁਗੁਣ 
ਕੜਮ੍ਗਲ਼ਾਵ ਬਗੇਰਯਮ੍ਧਾਿਦਾਿਗਰਲ ਕੀਰਿਥਸੁਵ ਿਿਿ 
ਕਾਵ ਕਮ੍ਲਿਲ਼ਾਯਥਾਕ੍ਸ਼੍ ਕ੍ੜੁਪਾਵਲ ਕਿਰਿਮ੍ਧ 
ਕਰਪਸੁਗਰੀਵਗ ਰਲਦਮ੍ਧਰਲ ਓਰਲਿਰਭਲਾਸ਼ੇ੍ ਪੂਿੈਪ ੨੨-੧੫ 
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ਚੇਥਿਾਮ੍ਥੜਯਾਰਮ੍ ਲਕ੍ਸ਼੍ਰਮ੍ਿਾਠ ਕੜਮ੍ਗਲ਼ਿੁਸਰਿਰਸ 
ਜਰਿਥ ਠ ਰਵਸ਼੍ਣ  ਅਮ੍ਬ ਸ਼੍ੁਰਥਪਰਰਥਪਾਿਯਿੰਮ੍ ਦਿ  
ਜਾਥਿਾਗੁਵ ਜਨ੍ਮ੍ਿਰਹਥਾ ਕੂਰਥਿਮ੍ਧਿ ਭਕਥਰਿਮ੍ਧਾ 
ਹਥੂਿਾਰਗ ਮ੍ਿੋਿਠਵ ਬੇਰਦਰਸਕ ਲ਼ਿੀਵ ੨੨-੧੬ 
 
ਨ੍ੜੁਸ਼੍ਥੁ ਏਰਿਸੁਵ ਮ੍ਿੁਜਿ ਲ਼ੁ ਸੁਿ ੜੁਸ਼੍ਭਰਿਰਮ੍ਧਰਯਗਲ਼ ਲ਼ੁ 
ਥਥਥਰਿਵਸ਼੍ਯਗਲ਼ ਬੁਰਮ੍ਜਸੁਵ ਹ ਥਾਃਵਯਿੁ ਥਾਿਾਰਗ 
ਮ੍ੜੁਸ਼੍ਿਰਹਥ ਵੇਿਿ ਲ਼ੁ ੜੁਥਸਥੁ ਪੇਸਰਿਰਿਮ੍ਧਰਲ ਕਿੇਸੁਥ 
ਜਗਸ੍ਪਰਸਰਵਥ ਰਿਿਮ੍ਥਿਰਿ ਸਮ੍ਥੈਸੁਵਿੁ ਭਕੁਥਿਿਿੁ ੨੨-੧੭ 
 
ਅਬਜਭਵਰਪਥ ਜਲਢਿਾਰਿਰਯ ਲ਼ਬਜ ਗ ਜਾਰਿਰਜਿ ਰਿਰਸ 
ਜਲਿੁੱਬਲ਼ੇਯੁ ਪੀਯੂਸ਼੍ਿਵਿੇ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਸ਼੍ਾਮ੍ਿ੍ ਲ਼ੁ 
ਕੱਬੁਕਿਰਲ਼ਲਥਾਥ੍ੜੁਣਦੁਮ੍ਿਹੱਬੁਗੇਯ ਮ੍ਾਦੁਰਥਹ 
ਗ ਜਿੁ ਇੱਬਗੇ ਪਰਥੀਕ ਮ੍ਰਣਮ੍ੜੁਗ ਸ੍ੜੁਰਜਪਿਰਿਰਜਿੁ ੨੨-੧੮ 
 
ਸ਼੍ੁਰਥਰਵਿੁਥ ਸੜਵਥਰਿਰਲ ਭਾਿਰਥਿਮ੍ਣਿੋਲ਼ਰਗਿੁ 
ਥਾ ਸ਼ੁ੍ਰਚਸ਼੍ਥੁਵੇਰਿਰਸ ਜਦਚੇਥਿਿਿੁ ਪਰਵਥਰਮ੍ਾਰਦਰਥਹ 
ਅਥੁਲ਼ਮ੍ਰਹਮ੍ਾਿਮ੍ਥਿਪੂਾ ਚਯੁਥਿ ਰਿਰਸ ਰਚਿਧੇਹਿ ਲ਼ੁ 
ਪਰਾਕ੍ੜੁਥਪੁਿੁਸ਼੍ਿਮ੍ਧਿਰਲ ਿਾਿਾਚੇਸ਼੍ਤੇਗਲ਼ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ੨੨-੧੯ 
 
ਅਰਥਰਠਯੇਰਿਸੁਵਿੰਿਮ੍ਯ ਭਾਿਰਥਿਮ੍ਣਿੋਲ਼ੁ ਪਰਾਣਮ੍ਯ 
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ਪਰਾਕ੍ੜੁਥ ਰਵਸ਼੍ਯ ਰਚਮ੍ਥਿ ਯ ਮ੍ਾਰਦਸੁਵਿੁ ਮ੍ਿੋਮ੍ਯਿੁ 
ਯਥਿ ਰਵਜ੍ਝ੍ਨਿਯਾਿਮ੍ਯ ਬਿਲਿ ਜਥਿਮ੍ਾਰਦਰਸ ਆਥ੍ਮ੍ਜਾਯਾ 
ਸੁਥਿ ਸਮ੍ਗਰਿ ਸੁਖ੍ਵਿੀਵਾਿਮ੍ਧਮ੍ਯਿ ਰਿਰਸ ੨੨-੨੦ 
 
ਇਰਿਥੁ ਿੂਪਾਥ੍ਮ੍ਰਿਗੇ ਿ ਸ਼੍ਗ ਲ਼ੇਰਿਥੁ ਬੱਪੁਵੁ ਪੇਰਲ਼ਿੈ 
ਬਰਾਃਮ੍ਣਕੁਲ ਥਥਮ੍ਿਾਿਵਿੁ ਰਿਸ਼੍੍ਪਤਬੁਧ੍ਰਢਯਰਲ 
ਗੁਣਰਿਯਾਮ੍ਕ ਥਥਥਿਾਃਵਯ ਿ ਰਿਰਸ ਕਾੜਯਵ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ 
ਿੇਵਿਿ ਿ ਿ ਮ੍ਾਥਰਰਿ ਿ ਸ਼੍ਿਾਰਸ਼੍ਗਲ਼ੇੱਲ ਕੇਦੁਰਥਹਵੁ ੨੨-੨੧ 
 
ਕੁਸਠਿ ਰਿਸੁਵ ਭੂਰਮ੍ਯ ਲ਼ੁ ਆਸ਼੍ਸਠਿ ਰਿਸੁਵ ਰਿਗਵਲਯਿ ਲ਼ੁ 
ਖ੍ਸਠਿ ਰਿਪਾਕਾਸ਼੍ਿ ਲ਼ੁ ਓੱਬੇੱਬਿ ਲ਼ਰਗਿੁ 
ਵਯਸਥਿ ਰਿਸੁਵ ਸੜਵਿ ਲ਼ਗੇ ਸਮ੍ਸਥਿ ਰਿਸੁਵ ਬਰਲ਼ਯਰਲਿ ੁ
ਉਪਸਠਿ ਰਿਪ ਰਵਸ਼੍ ਢਿ ਰਵਸ਼ੁ੍ਧ੍ਢਾਥ੍ਮ੍ ਲ ਕਿ ਲ਼ੁ ੨੨-੨੨ 
 
ਜ੍ਝ੍ਨਿਯਾਿਿਿੁ ਏਮ੍ਧੇਰਿਪ ਸ਼੍ਾਸਥਰਰਿ ਮ੍ਾਿਿਿੁ ਏਮ੍ਧੇਰਿਪ 
ਵਸਿਰਿ ਿਾਿਸ਼੍ੀਲਸੁ ਬੁਧ੍ਰਢਯ ਲ਼ਗਵਿਾਿਯਿ ਰਿਸੁਵਿੁ 
ਵੈਿਥੇਯਵਿੂਪ ਥਥਥਥ ਸਠਾਿਿਰਲ ਥਥਥਥਸਵ 
ਭਾਵਗਲ਼ਾਿੁਸਾਿ ਚਰਿਥਰੇਗਲ਼ ਮ੍ਾਦੁਥਲੇ ਿ ਲੇਰਸੱਪ ੨੨-੨੩ 
 
ਗਰਾਮ੍ਪਿੋਲ਼ਾਗਰਰਣਯੇਰਿਸੁਵਿੁ ਗਰਾਮ੍ਣੀ ਏਰਿਸੁਵਿੁ 
ਜਿਿ ਲ਼ੁ ਗਰਾਮੁ੍ਪਗਰਾਮ੍ਗਲ਼ ਲ਼ਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮ੍ਾਿਯਿ ਰਿਸੁਰਥੱਪ 
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ਸ਼੍ਰੀਮ੍ਿੋਿਮ੍ ਥਾਿ  ਯ ਗਕ੍ਸ਼ੇ੍ਮ੍ਿਾਮ੍ਕਿਾਰਗ ਸਲੁਹਵੁ 
ਈ ਮ੍ਰਹਮ੍ੇ ਰਮ੍ੱਕਾਿ ਿੇਵਰਿਗੁਮ੍ਤੇ ਲ ਕਿ ਲ਼ੁ ੨੨-੨੪ 
 
ਰਵਜਯ ਸਾਿਰਠਯੇਮ੍ ੁਗਿੁਦ ਿਵਜਿ ਮੂ੍ਰੜਥਯ ਭਰਕਥਪੂੜਵਕ 
ਭਰਜਸੁਰਥੱਪ ਮ੍ਹਾਥ੍ਮ੍ਰਿਗੇ ਸੜਵਥਰਿਰਲ ਓਰਲਿੁ 
ਰਵਜਯਿਿੁ ਥਾਿਾਰਗ ਸਲਹਵੁ ਭੁਜਗਭੂਸ਼੍ਿ ਪੂਜਯ 
ਚਿਣਾਮ੍ਬੁਜ ਰਵਭੂਰਥਿ ਭੁਵਿਮ੍ ਹਿਿਪੂ ਰਿੜਲੇਪ ੨੨-੨੫ 
 
ਅਿਰਭਮ੍ਥ ਕੜਮ੍ਪਰਵਹਿ ਲ਼ ਗਰਿਰਮ੍ਸ਼੍ਾਰਿ ਸਮ੍ਸਥਚੀਥਿ 
ਗਣਰਵਹਿੁੁ ਥਥ੍ਫਲਗਲ਼ੰੁਣਿੇ ਸ੍ੜੁਰਸ਼੍ਤਸਿ ਮੁ੍ੰਿ 
ਵਰਿਥੇਰਯਮ੍ਧ ਦਗੂਰਦ ਕਿੁਣਾ ਵਿਰਢ ਰਿੜਰਮ੍ਰਸ ਥੰਮ੍ਥੰਮ੍ਯ 
ਅਿੁਰਚਥ ਰਚਥ ਕੜਮ੍ਫਲਗਲ਼ਿੁਣੁਥ ਚਰਿਸੁਵਿੁ ੨੨-੨੬ 
 
ਨੱਲਰਦਯ ਿ ਲ਼ਲਮ੍ਥ ੇਭਵਸੁਖ੍ ਥੱਲਣਵਗ ਰਲ਼ਸੁਵੁਿੁ 
ਰਿਸ਼੍ਚਯ ਵੱਲ ਸਾਲਵ ਮ੍ਾਰਦ ਸੱਕਿੇ ਮ੍ੇਿਧ ਥੇਿਿਮ੍ਥੇ 
ਕ੍ਸ਼ੁ੍ੱਲਕਿ ਕੂਦਾਦਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀਵੱਲਭਿ ਸਿਣੁਮ੍ਗਲ਼ 
ਬੱਲਵਿ ਕੂਦਾਰਦ ਸਮ੍ਪਾਰਿਸੁ ਪਿਮ੍ਪਿਵਾ ੨੨-੨੭ 
 
ਨੱਲਰਦਯ ਿ ਲ਼ਲਮ੍ਥ ੇਥ ੜਪੁਿੁ ਏੱਲ ਕਾਲਰਿ ਭਵਿ 
ਸੌਖ੍ਯਵੁ ਏੱਰਲ ਪੇੱਕਿੁ ਰਬਦਿ ੇਬੇਮ੍ਬਰਥਥਹਿੁੁ ਜੀਵਰਿਗੇ 
ਏੱਲੇਿ ਮ੍ਧਿੇ ਰਬਦਿੁ ਹਰਿਰਿੜਮ੍ਾਲਯਿੈਵੇਿਯਵਿ  ਭੁਰਮ੍ਜਰਸ 
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ਬੱਲਵਿ ਕੂਦਾਰਦ ਭਵਿੁ:ਖ੍ਗਲ਼ਿੀਦਾਦੁ ੨੨-੨੮ 
 
ਕੁੱਰਤਕ ਯਧਿਿੱਤੁ ਇੱਤੁਿ ਸੁੱਤੁਕ ੱਤੁਿ ਮੁ੍ੱਤਲਘ 
ਰਹੱਰਤੱਤੁ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪੁਿੁ ਰਵੱਟਲੁਮ੍ਤੱ ਰਛਸ਼੍ਤ ਸੱਜਿਿ 
ਰਬੱਤੁ ਥੰਿਯ ਹ ੱ ਤੇਗ ਸੁਗ ਠੱਤਿੁਣੁਰਥਹ ਕੇੱਤ ਮ੍ਿੁਜਿ 
ਕੱਰਤ ਓਰਯਿੇਮ੍ਫੱਤਣਿ ਲ਼ ਥਥੱਰਤਰਲਦੁਰਥਹਿੁ ੨੨-੨੯ 
 
ਜਾਗੁ ਮ੍ਾਦਿ ੇਭ ਗਿਾਸੇਯ ਿੀਰਗ ਪਿਮ੍ਿੁਿਾਗਿਰਲ 
ਵਿਭ ਰਗਸ਼੍ਯਿਿ ਆਗਿਿ ਹੇੱਬਾਰਗਲਰਲ ਰਿਮ੍ ੁ
ਕੂਗੁਥਰਲ ਰਸ਼੍ਿਭਾਰਗ ਕਿੁਣਾਸਾਗਿਿ  ਭਵਿ ਗਭਸ਼ੇ੍ਜ 
ਕੈਗ ਮ੍ਦੇਮ੍ਧੇਿ  ਬੇਗ ਓਿਗੁਵ ਭਾਗਵਥਥਿਿਸ ੨੨-੩੦ 
 
ਏਿੁ ਕਿੁਣਵ  ਥੰਿਵਿਰਲ ਿਯਾਰਿਰਢਗੇ ਸਧ੍ਭਕਥਜਿਿਰਥ 
ਹੀਿਕੜਮ੍ਵ ਮ੍ਾਰਦਿਿੁ ਸਰਿ ਸਵੀਕਰਿਰਸ ਪ ਿੇਵ 
ਪਰਾਣਰਹਮ੍ਸਕ ਲੁਢਕਗੇ ਸੁਜ੍ਝ੍ਨਿਯਾਿ ਪਾਰਲਰਸ ਥੰਿ ਮ੍ਰਹਮ੍ ੇ
ਪੁਿਾਣਿੂਪਰਿ ਪੇਰਲ਼ਰਸਿ ਿਘੁਸੂਿੁ ਸੁਚਰਿਥਰ ੨੨-੩੧ 
 
ਮੂ੍ਦਮ੍ਾਿਵਿੇੱਲ ਕਾਲਰਿ ਬੇਰਦਕ ਮ੍ਰਬਰਿਥੇਮ੍ੁ ਿੈਿਯਰਿ 
ਬੇਦਿਮ੍ਧਰਿ ਮ੍ਾਦੁ ਪੁਿੁਸ਼੍ਾੜਠਗਲ਼ ਸਵਪਿਿਰਲ 
ਿੀਦੁਵਿੇ ਰਿੰਿ ਮ੍ਲਗੁਣ ਕ ਮ੍ਦਾਰਦ ਰਹੱਗੁਵ ਭਾਗਵਥਿ ਦ 
ਿਾਰਦਸੇੇੰਿਿੁ ਜਨ੍ਮ੍ਜਿੁਮ੍ਗਲ਼ੱਰਲ ਮ੍ਿੇਯਿਲੇ ੨੨-੩੨ 
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ਚਥੁਿ ਰਵਢ ਪੁਿੁਸ਼੍ਾੜਠਿੂਪਿੁ ਚਥੁਿਮੂ੍ੜਥਯਥ੍ਮ੍ 
ਕਰਿਿਲੁ ਮ੍ਰਥਥਥਿ ਪੁਿੁਸ਼੍ਾੜਠਗਲ਼ ਬਯਸੁਵਿੇਿੁ ਬੱਲਵਿ ੁ
ਮ੍ਰਥਰਵਹੀਿਿੁ ਅਰਹਕ ਸੁਖ੍ ਕਾਸ਼੍ਵਥਰਵਿੇਮ੍ਧਰਿਿਿੁਰਿਿਰਿ 
ਗੁਣਪਰਥਯੇ ਮ੍ ਿਲਾਿਿਯਥੇਵਥੇਗਲ਼ਿ  ਭਰਜਸੁਵਿੁ ੨੨-੩੩ 
 
ਿੁਰਹਣ ਮ੍ ਿਲਾਿਮ੍ਿਗਣ ਸਨ੍ਮ੍ਰਹਥ ਸੜਵਪਰਾਰਣਗਲ਼ 
ਹ੍ੜੁਿੁਹਰਿਵਾਰਸ ਗਭੀਿ ਹਰਿ ਸੜਵਾੜਠਪਰਿਾਯਕਿੁ 
ਅਰਹਕਪਾਿਥਰਿਰਲ ਰਵਰਹਥਾਰਵਰਹਥ ਕੜਮ੍ਗਲ਼ਰਿਥੁ 
ਫਲਸੰਰਿਰਹਥਿਾਰਗ ਏੱਲਰਿਗੇ ਕ ਦੁਰਥੱਪ ਸੜਵਜ੍ਝ੍ਨਿਯ . ੨੨-੩੪ 
 
ਓੰਮ੍ੇਗਾਿਿੁ ਜੀਵਿ ਲ਼ੁ ਵੈਸ਼੍ਮ੍ਯਿਵੇਸ਼੍ਾਸੂਯੇ 
ਸਿੇਹ ਮ੍ਹਾਮ੍ਰਹਮ੍ਰਗੱਲ ਰਿਿੁਪਾਰਢਕ ਪੂਿਵਲ ਕਗਲ਼ਾ 
ਬਰਃਮ੍ਕਲ੍ਪਾਮ੍ਥਿਰਲ ਵੇਿਾ ਗਮ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਜਗੰਿਠ 
ਰਵਟਲ ਸੁੰਮ੍ਿੀਵਿੁ ਰਥਰਰਵਢਰਿਗੇ ਅਵਿਵਿ ਰਿਜਗਰਥਯ ੨੨-੩੫ 
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