
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ 
ਸਵਾਤਂਤ੍ਯ ਰਿਭਾਗ ਸਂਰਿ 
 
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁਿੇ 
ਪਿਮ੍ ਭਗਿਧ੍ਭਕਥਰਿਿਿਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁਿੁਿੁ 
 
ਸ਼ਰਮ੍ਥ ਸੂਚਿੇ: ਸਵਗਥ ਸਵਾਥਰਿਥਯਗੁਣਿ ਹਰਿ ਥੇਗੇਿੁ 
ਬ੍ਃ੍ਮ੍ਿਯਰਿਗੇ ਕ ੋੱਤਿ ਭ੍ੜੁਗੁਮੁ੍ਰਿਪਪੇਰਲ਼ਿਿੁ ਇਮ੍ਧ੍ਿਯੁਮ੍ਨਕ੍ਰਸ਼ਰਥਪਰਿਗੇ 
 
ਪਿਮ੍ਰਿਸ਼ ੁਸਵਥਮ੍ਥ੍ ਮ੍ਾਯਾ ਥਿਰੁਣ ਿਕ੍ਸ਼ਸਠਲ 
ਰਿਿਾਰਸਯੁ ਸਿਰਸਜ ਧ੍ਭਿ ਪ੍ਾਣਿੀੜਵਿੁ ਸਰਚਿਿੇਰਿਸੁਿਿੁ 
ਸੜਵਕੜ੍ਮ੍ਗਲ਼ੋੱਰਲ ਥਰਥਪ੍ਯ ਿੁਿਗਭੂਸ਼ਣਾਹਮ੍ੜੁ੍ਰਥਥ੍ਯ 
ਕਿੇਸੁਿਾਮ੍ਿੇਮ੍ਧ੍ਾੜਮੁ੍੍ਖਰਿਮ੍ਧ੍ਯਪਿੇਰਿਸੁਿਿੁ ੧੭-੧ 
 
ਈ ਰਿਿੌਕਸਿਮ੍ਥੇ ਕਰਲ ਮ੍ ਿਲਾਿ ਿੈਥਯਿੁ ਸੜਵਿੇਹਰਿ 
ਥ ਿਕਿੁ ਥਾਿਾਰਗ ਿਯਾਪਾਿਗਲ਼ ਮ੍ਾਦੁਿਿੁ 
ਿੇਢਿਮ੍ਧਰਿ ਕਰਲਯਹਮ੍ਾ੍ ਿਾਰਢਪਾਢਮ੍ ਮ੍ਢੁਕੁਕੈਤਭ 
ਕ੍ਰ ਰਢ ਸ਼ਮ੍ਬ੍ਿਮੁ੍ਖਿੁ ਮ੍ਿਰਸਗੇ ਸਵਾਰਮ੍ਯੇਰਿਸੁਿਿੁ ੧੭-੨ 
 
ਿੇਿਥੇਗਲ਼ ਪਰਿ ਰਿਥਯਿ ਲ਼ੇਿਮ੍ਾਰਿ ਸਵਿਾਮ੍ਰਿਮ੍ਧਰਲ 
ਯਾਿਰਿਰਮ੍ਧ੍ਯਗਲ਼ ਲ਼ੁ ਿਯਾਪਿਗਲ਼ ਮ੍ਾਦੁਿਿੁ 
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ਸੇਿਕਿ ਸੇਿਾਿੁਗੁਣ ਫਲ ਿੀਿ ਨ੍ੜੁਪਿਮ੍ਧਿਰਲ ਤੰਿ 
ਸਵਭਾਿ ਸਵਾਥਰਮ੍ਥ੍ਯ ਰਿਭਾਗਿ ਮ੍ਾਰਦਇੋੱਤ ਹਰਿ ੧੭-੩ 
 
ਆਗਰਣਥ ਸਆਥਰਮ੍ਥ੍ਯ ਿਾਲ੍ਭਗੇ ਰਿਭਾਗਿ ਮ੍ਾਰਦ ਓਮ੍ਧਿੁ 
ਥੇਗੇਿੁ ਿਸ਼ਰਿਢਗੈਰਸ ਪਾਿਿੇ ਪਮ੍ਚਪ੍ਾਣਿਰਲ 
ਮ੍ ਗਚਥੁਸ਼ਤਯਿੋਲ਼ੁ ਸਪਾਿੈਿੁ ਗੁਣਰਿਿਰਸਿ ਮ੍ਥਥੇ 
ਿਸ਼ਰਿਢ ਯੁਗਲ਼ ਗੁਣਿਿੁ ਮ੍ਾਰਦ ਏਿਦੁ ਸਿਾਰਸ਼ਿਿੋਰਲ਼ੋੱਤ ੧੭-੪ 
 
ਪਾਕਸ਼ਾਸਿ ਕਾਮ੍ਿ ਲ਼ੁ ਸਾੜ੍ਢੈਕਰਿੋੱਤ ਿਸ਼ੇਰਮ੍ਰ੍ਯਿ 
ਸੁਰਿਿੌਕਸਾਿਯਿ ਲ਼ ਮ੍ੁ ਯਾਿੋੱਜੀਿਿ ਲ਼ ਮ੍ੁ 
ਿਾਲੁਿਿੇ ਕਲਯਾਰਿਿੈਥਯਾ ਿੀਕਰਕਥਥਿੁ ਏਿਦੁ ਰਥ੍ਰਿਢ 
ਰਿਿੇਕਗੈਰਸਰਮ੍ਧਿੇਗੇ ਓਮ੍ਧੇਿਦਾਥ੍ਮ੍ ਥੰਿੋਲ਼ਗੇ ੧੭-੫ 
 
ਈ ਰਿਢਰਿ ਸਵਾਥਰਮ੍ਥ੍ਯਥਵਿ ਿੇਿਮ੍ਾਿਿਿਾਿਿਿ ਲ਼ੁ 
ਿਮ੍ਾਰਿਿੋਰਿ ਰਿਭਾਗ ਮ੍ਾਰਦੋੱਤੋੱਲੇ ਿਰਮ੍ਸੁਿਿੁ 
ਮੂ੍ਿਿ ਲ਼ਰਗਿਧਿਿ ਕੜ੍ਮ੍ਿ ਥਾ ਿੀਕਾਿਿ ਗੈਸਿਲੇ 
ਕਲ੍ਪਾਿਸਾਿਕੇ ਕ ਦੁਿਿਾਯਸਿਿਿਿ ਗਰਥਯ ੧੭-੬ 
 
ਆਲਯਗਲ਼ ਲ਼ਰਗੋੱਪ ਿੀਪਜਵਾਲੇਿਰੜਥਗਲ਼ਿੁਸਰਿਸ 
ਜਿਿਾਰਲਗਰਲ਼ਗ ੋੱਪੁਿ ਥੇਿਰਿ ਹਰਿ ਥ ੜ੍ਪ ਸੜਵਥ੍ 
ਕਾਲਕਾਲਰਿ ਸ਼੍ੀਢਿਾ ਦੁੜਗਾਲਲਿੇਯਿ ਕ ਰਦ ਸੁਖਮ੍ਯ 
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ਲੀਲੇਗੈਯਲੁ ਰਥ੍ਗੁਣਕਾੜਯਗਲ਼ਹਿੁ ਜੀਿਰਿਗੇ ੧੭-੭ 
 
ਇਰਮ੍ਧ੍ਯਗਰਲ਼ਮ੍ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ਕੜ੍ਮ੍ਿਵਮ੍ਗਲ਼ ਥਿਗੜ੍ਰਪਸਲੁ 
ਗ ਰਿਮ੍ਧ ਪੁਣਯਿ ਕ ਮ੍ੁ ਪਾਪਿ ਭਸ੍ਮ੍ਿਿੇ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ 
ਇਰਮ੍ਧਿੇਸ਼ਿੁ ਭਕਥਜਿਿਿ ਰਿਰਮ੍ਧਸੁਿਿ ਲ਼ਰਗੋੱਪ ਪੁਣਯਿ 
ਥਮ੍ੁ ਥੰਿਰਿਗੀਿ ਪਾਪਗਲ਼ਿਰਿਗੁਰਣਸੁਿਿੁ ੧੭-੮ 
 
ਹ ਥੁਹ ਰਥਥਗੇ ਪਾਪਕੜ੍ਮ੍ਪ੍ ਿੜਥਕ ਰਿਰਮ੍ਧਸਿੇ 
ਥਿਰਗਮ੍ੁਥਥਮ੍ਿ ਗੁਣਕੜ੍ਮ੍ਗਲ਼ ਕ ਮ੍ਰਾਦਿਲੇ ਇੋੱਪ 
ਮ੍ੜਥਯਰਿਗੇ ਗ ਬ੍ਾ੍ਃਮ੍ਣਸਥ੍ੀ ਹਥਯ ਮ੍ ਿਲਾਿਰਖਲ਼ਿ ਸ਼ਗ 
ਰਲ਼ਥਥਪਿੁ ਸਮ੍ਧੇਹਪਦਸੋੱਲਰਖਲ਼ਸ਼ਾਸਥ੍ਮ੍ਥ ੧੭-੯ 
 
ਥੰਿ ਸਵਾਥਰਮ੍ਥ੍ਯਗੁਣਗਲ਼ ਰਹਿਣਯਗੜ੍ਭਾਿਯਰਿਗੇ 
ਕਰਲਮੁ੍ਕ ਿਾਿਿਿ ਸਮ੍ਥਰਥਗਿਿਰਢਕਾਿਿਿੁਸਰਿਰਸ 
ਪੁਣਯਪਾਪਗਲ਼ੀਿ ਭਹਕੁਾ ਿਣੁਯਸਾਗਿਿਲ੍ਪਸ਼ਰਕਥਗ 
ਲ਼ੰੁਣਲਰਿਯਿੇ ਏਿਲੁ ਉਣਗਰਲਰਸਿਿੁ ਸੜਵਰਿਗੇ ੧੭-੧੦ 
 
ਸਤਯਰਿਕ੍ਰਮ੍ ਪੁਣਯ ਪਾਪਿ ਸ 
ਮ੍ਸਤਰਿਗੇ ਕ ਡਲ ਸੁਗਰਦ ਿਾ 
ਲਵ ੋੱਤੁ ਭਾਗਿ ਮ੍ਾਰਡ ਲੇਸ਼ਾਂਸ਼ਿਿੁ ਜਿਕੀਿ 
ਅਤਯਲ੍ਪ ਪਿਮ੍ਾਣੁਰਿਗੇ ਸਾ 
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ਮ੍ੜਥਯਿਿੁ ਤਾ ਕ ੋੱਟ ੁਸੂਲ ਪ 
ਦਾੜਥਗਲ਼ ਉਂਡੁਰਣਪ ਸੜਵਦ ਸੜਵਜੀਿਰਿਗੇ ੧੭-੧੧ 
 
ਰਤਰਮ੍ਿ ਤਿਰਣਗਲ਼ੇਕ ਦੇਸ਼ਰਦ 
ਸਮ੍ਰਿਰਸੋੱਪਿੇ ਏਂਰਦਗਾਦਿੁ 
ਭ੍ਮ੍ਣ ਚਰਲ਼ ਰਬ੍ਰਸਲਂਰਜਕੇਗਲ਼ੁਂਟੇਿੋ ਪੜਵਤਕੇ 
ਅਰਮ੍ਤਜੀਿਿ ਰਲ਼ੋੱਦੁ ਲਕੁਮ੍ੀ 
ਿਮ੍ਣ ਿਯਾਪਾਿਗਲ਼ ਮ੍ਾਡੁਿ 
ਕਮ੍ਲਪਤ੍ ਸਿ ਿਿਗਲ਼ ਲ਼ਰਗੋੱਪ ਤੇਿਿਂਤੇ ੧੭-੧੨ 
 
ਅਂਬੁ੍ਜ ਦ੍ਭਿ ਮੁ੍ਖਯਸੁਿ ਕਰਲ 
ਸ਼ਂਬ੍ਿਾਰਦ ਸਮ੍ਸਤ ਦੈਤਯਕ 
ਦਂਬ੍ਕਿੁਰਦਿ ਪੁਣਯਪਾਪਰਿਭਾਗਿਿੇ ਮ੍ਾਰਡ 
ਅਂਬੁ੍ਰਿਯ ਜਲਿਿੁ ਮ੍ਹਾਘਟ 
ਰਬ੍ਂਬ੍ਰਿਤੁ ਤੁਂਬੁ੍ਿ ਤੇਿਰਦ ਪ੍ਰਤ 
ਰਬ੍ਂਬ੍ਿ ਲ਼ੁ ਤਾਰਿੋੱਦੁ ਯ ਗਯਤੇਯਂਤੇ ਫਲਿੀਿ ੧੭-੧੩ 
 
ਇਰਿਥੁ ਰਿਸ਼ੁਿਹਸਯਿ ਲ਼ੁ ਭ੍ੜੁਗੁਮੁ੍ਰਣਮ੍ਧ੍ਿਯੁਂਿ 
ਗਿੁਰਪਿੁ ਿਿੁ ਕੇਲ਼ੁਿੁਿੁ ਰਿਥਯਰਿ ਮ੍ਥ੍ਸਿਿ ਰਬ੍ੋੱਤੁ 
ਅਿੁਰਚਥ ਰਕਥਗਰਲ਼ਿਧਿੇਯੁ ਸਰਿਗਣਿੇ ਮ੍ਾਦਰਿਿੇਮ੍ੁ 
ਰਿਿਵੋੱਜਿਗ ਰਿਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਪਿੇਯ ਮ੍ਾਦੁਿੇ ਰਿਿਯਪੂੜਵਕਰਿ ੧੭-੧੪ 

4

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ਿੀਤਭਯ ਰਿਸ਼ਵੇਤ ਰਿਰਿਰਪਤ 
ਮ੍ਾਤੁਲ਼ਾਂਤਕ ਮ੍ਿਵਿੋੱਲਭ 
ਭੂਤਭਾਿਿਿਂਤ ਭਾਸ੍ਿਤੇਜ ਮ੍ਹਾਿਾਜ 
ਗੌਤਮ੍ਿ ਮ੍ਡਰਦਯਿੁ ਕਾਯਰਾ 
ਿਾਥਿਅਕ ਗੁਿੁਤਮ੍ ਜਗ 
ੰੰਿਾਥਰਿਠ੍ਠਲ ਤੰਿ ਿਂਰਬ੍ਦ ਭਕੁਤਿਿੁ ਪ ਿੇਿ ੧੭-੧੫ 
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