ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁ ਥਸਾਿ

ਰਬਿਂਬੋਪਾਸਨ ਸਿਂਰਿ

ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁ ਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਨਥੁ ਪੇਲ਼ੁ ਵੇ

ਪਿਮ੍ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਿਨਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁ ਵੁ ਿੁ
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ਮ੍ੁ ਕਤ ਰਬਿਂਬਨੁ ਤੁ ਰਿਯ ਜੀਵ

a.
c

ਨ੍ਮ੍ੁ ਕਤਰਬਿਂਬਨੁ ਰਵਸ਼੍ਵ ਭਵ ਸਿਂ
ਸ਼੍ਕਤਨਾਦਿੁ ਸਰਿਯੇ ਸੜਵੋ
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ਰਦਰ ਕਤ ਮ੍ਰਹਮ੍ਨੁ ਦੁੁਃਖਸੁਖਗਲ਼
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ਸਕਤ ਰਬਿਂਬਨੁ ਤੈ ਜਸਨੁ ਅਸ੍ੜੁ ਜਯਰਿਗੇ ਪਰਾਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯ

ਬਿੱਪਰਿਗੇ ੨੪-੦੧
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ਵਯਾਕਤਮ੍ਾਡੁਤਰ ਿੱਪ ਕਲ੍ਪਾਂਤਦਰ

w

ਅੰਨਨਾਮ੍ਕ ਪਰਕ੍ੜੁ ਰਤਯੋ ਲ਼ਗ
ਸੋੋੰਨੋਡ

w

w

ੱਿੱਰ ੰਨਨਾਰਗਹ ਪਰਾਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯ ਨਾਮ੍ਰਦ

ਮ੍ੋਦ ਾਦਵਿੋਲ਼ੰਨਾਦ ਤੈ ਜਸਨੁ

ਅੰਨਦਾਂਬੁਦਨਾਮ੍ ਰਵਸ਼੍ਵਨੁ
ਰਭੰਨਨਾਮ੍ ਰਿਯਗਰਲ਼ਿਂਦਰ

ਤੰ ਨੋਲ਼ਗੇ ਤਾ ਿਰਮ੍ਪ ਪੂ ੜਣਾਨਿਂਦ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਘਨ ੨੪-੦੨
ਬੂਰਦਯੋ ਲ਼ਗਡਰਗਿੱਪਨ ਨੋ
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ਪਾਰਦ ਚੇਤਨ ਪਰਕ੍ੜੁ ਰਤਯੋ ਲ਼

ਗੰਨਾਦਨੰ ਨਾਹਵ ਯਰਦ ਕਿੇਸੁਵ ਬਰਹ੍ਮ੍ ਰਸ਼੍ਵਿੂਰਪ
ਓਦਨਪਰਦ ਰਵਸ਼੍ੁ ਪਿਮ੍ਾ

ਹਲਾਦਵੀਵੁਤ ਤ੍ੜੁ ਰਪਤਪਰਡਸੁਵ

ਗਾਦਮ੍ਰਹਮ੍ਨ ਰਚਤਰ ਕੜ੍ਮ੍ਵਨਾਵ ਬੰਰਣਸੁਵ ੨੪-੦੩
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ਨਾਦ ਭੋਜਨ ਸ਼੍ਬਦਦੋਲ਼ੁ ਰਬਿਂ

a.
c

ਦੋਦਨੋਦਕਦੋਲ਼ਗੇ ਘੋ ਸ਼੍ਨੁ

ਵੈਰਦਕਸੁ ਸ਼੍ਬਦਦੋਲ਼ੁ ਪੁ ਤਰ ਸ
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ਹੋਦਿਾਨੁਜਿੋਲ਼ਰਤ
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ਵਾਦਦੋਲ਼ੁ ਸ਼੍ਾਂਤਾਖਯ ਜਠਿਾਰਗ੍ਯੋਲ਼ਰਗਇਿੁਰਤਿੱਪ
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ਸ਼੍ਾਂਤਨ ਪਾਦਕਮ੍ ਵਨਵਿਤ ਰਚਿਂਰਤਸੁ ਈ ਪਰਿਯਰ ਿਂਦ ੨੪-੦੪

w

ਵੇਦਮ੍ਾਰਨ ਿਮ੍ਾਨੁਪਾਸਯ ਗੁ

w

w

ਣੋ ਦਰਿ ਗੁਣਤਰ ਯ ਰਵਵਰੜਿਤ

ਸਵੋਦਿਰਸਥਤ ਰਨਰਖਲ਼ ਬਰਹ੍ਮ੍ਾਂਡਾਰਦਵ ਅਣਨੁ

ਸਾਿੁਸੰਮ੍ਤਵੇਰਨਸੁਰਤਹ ਰਨਸ਼੍ੁ

ਸੀਦ ਗਣਪਰਤਯੇਂ ਬ ਸ਼੍ੁਰਤ ਪਰਰਤ

ਪਾਰਦਸੁਵੁਦਨਵਿਤਵਨ ਗੁਣਪਰਾਂਤਗਾਣਦ ੇ ੨੪-੦੫
ਕਿੇਸੁਵਨੁ ਮ੍ਾਯਾਿਮ੍ਣ ਤਾ
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ਪੁ ਿ ੁਸ਼੍ਿੂਪਰਦ ਰਤਰ ਸਥਲ਼ਗਲ਼ੋ ਲ਼ੁ

ਪਿਮ੍ ਸਤ੍ਪਿੁਸ਼੍ਾੜਥਦ ਮ੍ਹਿੱਤਤਵ ਦੋਲ਼ਰਗਿੱਦੁ

ਸਿਰਸਜਭਵਾਂਡ ਰਸਥਤ ਸਤਰੀ

ਪੁ ਿ ੁਸ਼੍ ਤਨ੍ਮ੍ਾਤਰ ਗਲ਼ ਏਕੋ

ੱਿੱਤਿਦਸ਼੍ੇਂਰਦਰ ਯਗਲ਼ ਮ੍ਹਾਬੂਤਗਲ਼ ਰਨੜ੍ਰਮ੍ਰਸਦ ੨੪-੦੬
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ਈ ਸ਼੍ਿੀਿਗੇ ਪੁ ਿ ੁਸ਼੍ ਰਤਰ ਗੁਣਰਦ
ੋ ਭਾਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨ ਮ੍ਦ ਮ੍ਤ੍ਸਿ ਕੁਮ੍ੋਹ ਉਿ

ਹਾਸ ਹਿੁਸ਼੍ ਸੁਸ਼੍ੁ ਰਪਤ ਸਵਪ੍ਰਪ
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ਪਾਸਜਾਗਰਰਤ ਜਨ੍ਮ੍ ਰਸਥਰਤ ਮ੍ੜੁ ਰਤ
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ਗਾਸ਼੍
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ਸ਼੍ਰੀਸਰਹਤ ਤਾਰਨਿੱਦੁ ਜੀਵਰਿ
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ਦੋਸ਼੍ ਪੁ ਣਯ ਜਯਾਪਜਯ ਦਵ ਿਂਦਵਗਲ਼ ਕਲ੍ਰਪਰਸਦ ੨੪-੦੭

w

ਰਿਰਵਿ ਗੁਣਮ੍ਯ ਦੇਹ ਜੀਵਕੇ

w

w

ਕਵਚਦਿਂਦਰਦ ਤੋ ਰਡਰਸ ਕੜ੍ਮ੍

ਪਰਵਹਦੋਲ਼ੁ ਸਿਂਚਾਿਮ੍ਾਰਡਸੁਰਤਿੱਪ ਜੀਵਿਨ
ਕਰਵਰਸ ਮ੍ਾਯਾਿਮ੍ਣ ਮ੍ੋਹਵ
ਭਵਕੇ ਕਾਿਣਨਾਗੁਵਨੁ ਸਿਂ

ਸ਼੍ਰਵਣ ਮ੍ਨਨਵ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪਰਿਗੇ ਮ੍ੋਚਕਨੇਰਨਸੁਰਤਿੱਪ ੨੪-੦੮
ਸਾਸ਼੍ਨਾਹਵ ਯ ਸਤਰੀਪੁ ਿੁਸ਼੍ਿੋਲ਼ੁ
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ਵਾਸਵਾਰਗਹਨੇਂਦਰਿਦੁ ਰਵ

ਸ਼੍ਵਾਸਪੂ ੜਕ
ਵ ਭਰਜਰਸ ਤੋ ਰਸ਼੍ਸੁ ਸਵਾਵਿੋਿੱਤਮ੍ਿ
ਕਲੇਸ਼੍ਨਾਸ਼੍ਨ ਅਚ ਗਲ਼ੋ ਲ਼ੁ ਪਰ

ਕਾਰਸ਼੍ਸੁਤਰ ਹਨਸ਼੍ਨਿੂਪੋ

ਪਾਸਨਵ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪਰਿਗੇ ਤੋ ੜ੍ਪਨੁ ਤੰ ਨ ਰਨਜਿੂਪ ੨੪-੦੯
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ਪਰਕਾਿਾਂਤਿ ਰਚਿਂਰਤਸੁਵਦੀ
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ਪਰਕ੍ੜੁ ਰਤਯੋ ਲ਼ੁ ਰਵਸ਼੍ਵਾਰਦਿੂਪਵ

ਮ੍ੁ ਕੁਿਰਨੜ੍ਰਮ੍ਤ ਸਦਦੋਲ਼ੁ ਪੋਗੇ
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ਸਵਕੀਯ ਿੂਪਵ ਕਾਂਬ ਤੇ ਿਦਰ
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ਪਰਕਟਮ੍ਾਲ਼੍ਪੇਨੁ ਯਥਾਮ੍ਰਤਯੋ ਲ਼ੁ ਗੁਿੁਕ੍ੜੁ ਪਾਬ ਰਦ
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ਅਕੁਰਟ ਾਤ੍ਮ੍ ਚਿਾਚਿਰਦ ਸੜਵਤਰ ਤੋ ਿ ੁਵਨੁ ੨੪-੧੦

w

ਪਰਿਿੱ ੇਦਤਰ ਯ ਪਰਕ੍ੜੁ ਰਤਯੋ ਲ਼
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ਰਗਿੁਰਤਹਨੁ ਰਵਸ਼੍ਵਾਰਦਿੂਪਵ

ਿਰਿਰਸ ਆਤ੍ਮ੍ਾਰਦਰਤਰ ਿੂਪਵ ਈ ਸ਼੍ਣਤਰ ਯਰਦ
ਸੁਿ ੁਰਚ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਨਾਤ੍ਮ੍ ਸਵਿ ੂਪਰਦ
ਤੁ ਰਿਯਨਾਮ੍ਕ ਵਾਸੁਦੇਵਨ

ਸ੍ਮ੍ਰਿਸੁ ਮ੍ੁ ਰਕਤਸੁਖਪਰਦਾਯਕਨੀਤਨਹੁਦੇਂਦੁ ੨੪-੧੧
ਕਮ੍ ਸਿਂਭਵਜਨਕ ਜਡ ਜਿਂ
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ਗਮ੍ਿੋਲ਼ਗੇ ਨੇ ੇ ਰਸਿੱਦੁ ਿਮ੍ ਵਯੁ

ਤ੍ਰ ਮ੍ਰਦ ਕੜ੍ਮ੍ਵ ਮ੍ਾਰਡ ਮ੍ਾਰਡਸੁਰਤਿੱਪ ਬੇਸਿਦੇ
ਅਮ੍ ਆਮ੍ ਅਮ੍ੀਹਨਾਹਵ ਯ
ਸੁਮ੍ਨਸਸੁਿਿੋਲ਼ਗੇ ਅਹਿਂ

ਮ੍ਮ੍ਨ ਮ੍ਮ੍ ਏਿਂ ਦੀ ਯੁ ਪਾਸਨੇਗੈਵ ਪਰਾਂਤਦਰ

੨੪-੧੨
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ਈ ਸਮ੍ਸਤ ਜਗਿੱਤੁ ਈਸ਼੍ਾ
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ਵਾਸਯਵੇਰਨਪੁ ਦੁ ਕਾੜਯਿੂਪਵੁ

ਮ੍ਾਸਦੋੋੰਮ੍ੇਗੁ ਸੰਰਨਿਾਨਵੁ
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ਨਾਸ਼੍ਵਾਦਿੁ ਰਨਤਯਵੇ ਸਰਿ ਕਾਿਣ ਪਰਕ੍ੜੁ ਰਤ
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ਵਾਸਵਾਰਗਹ ਰਨਤਯ ਸ਼੍ਾਰ ਗਰਾਮ੍ਦੋਪਾਰਦ ੨੪-੧੩

w

ਏਕਮ੍ੇਵਾਰਦਵ ਤੀਯ ਿੂਪਾ

w

w

ਨੇਕ ਜੀਵਿੋਰਲ਼ਿੱਦੁ ਤਾ ਪਰ

ਤਯੇਕ ਕੜ੍ਮ੍ਵ ਮ੍ਾਰਡ ਮ੍ੋਰਹਸੁਰਤਿੱਪ ਰਤਰਲ਼ਸਦ ੇ
ਮ੍ੂ ਕ ਬਰਿਿਾਂਿਾਰਦ ਨਾਮ੍ਕ

ਈ ਕਲ਼ੇ ਵਿਦੋਲ਼ਗੇ ਕਿੇਸੁਵ
ਮ੍ਾਕਲ਼ਤਰ ਨ

ੌਰਕਕ ਮ੍ਹਾਮ੍ਰਹਮ੍ੇਗੇਨੇਂਬੇ ੨੪-੧੪

ੋ ਕਬਿਂਿੁੜਲੋਕਨਾਥ ਰਵ
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ਸ਼੍ੋਕ ਭਕਤਿ ਸ਼੍ੋਕਨਾਸ਼੍ਨ

ਸ਼੍ਰੀਕਿਾਰੜਿਤ ਸੋਕਦਿਂਦਦਰ ਿੱਪ ਸੜਵਿੋਲ਼ੁ

ਸਾਕੁਵਨੁ ਸਿੱਜਨਿ ਪਿਮ੍ ਕ੍ੜੁ
ਪਾਕਿੇਸ਼੍ ਰਪਨਾਰਕਸੰਨੁਤ

ਸਵੀਕਰਿਸੁ ਵਾਨਤਿੁ ਕੋਿੱਟ ਸਮ੍ਸਤ ਕੜ੍ਮ੍ਗਲ਼ ੨੪-੧੫
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ਅਰਹਤ ਪਰਰਤਮ੍ੇਗਲ਼ੇ ਰਨਸੁਵੁਵੁ
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ਦੇਹ ਗੇਹਾਪਤਯ ਸਰਤ ਿਨ
ਸ੍ੇਹਦਰ

ਪਿਮ੍ਾਤ੍ਮ੍ ਏਨਰਗ
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ੋ ਹ ਕਾਸ਼੍ਟ ਰਸ਼੍ ਾ ਮ੍ੜੁ ਦਾਤ੍ਮ੍ਕਵਾਦ ਦਰ ਵਯਗਲ਼ੁ
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ੱੰਮ੍ੋਹਕੋਲ਼ਗਾਗਦ ੇ ਪੂ ਰਜਸੁ ਸੜਵਨਾਮ੍ਕ ੨੪-੧੬

w

ਸ਼੍ਰੀਤਿੁਰਣਵਿੱ ਭਗੇ ਜੀਵਿੁ

w

w

ਚੇਤਨਪਰਰਤਮ੍ੇਗਲ਼ੁ ਓਤ

ਪਰੋਤਨਾਰਗਿੱਦੇਿੱ ਿੋਲ਼ੁ ਵਯਾਪਾਿ ਮ੍ਾਡੁਰਤਹ

ਹੋਤ ਸੜਵੇਂਰਦਰ ਯਗਲ਼ੋ ਲ਼ੁ ਸਿਂ

ਪਰੀਰਤਰਯਿਂਦੁਿਂਡੁਰਣਰਸ ਰਵਸ਼੍ਯ ਰਨ

ੜਵਾਤ ਦੇਸ਼੍ਗ ਦੀਪਦਿਂਦਦਰ ਿੱਪ ਰਨੜ੍ਭਯਰਦ ੨੪-੧੭
ਭੁਤ ਸੋਰਕਦ ਮ੍ਾਨਵਨੁ ਬਹੁ
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ਮ੍ਾਤਨਾਡੁਵ ਤੇ ਿਰਦ ਮ੍ਹਦ
ਦ੍ਭੂਤ ਰਵਸ਼੍ਣਵਾਵੇਸ਼੍ਰਦਿਂਦਰ
ਕੈਤਵੋਰਕਤਗਲ਼ਿੱ

ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਫ

ਵਰੜਤਪੁ ਦੁ ਜਗਵੁ

ਣਾਤਪਤਰ ਗੇ ਜੀਵਪਿਂਚਕ

ਵਰ ਾਤਵੇਂਰਦਗੁ ਰਭੰਨਪਾਦਾਹਵ ਯਰਦ ਕਿੇਸੁਵੁਦੁ ੨੪-੧੮
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ਰਦਰਵਯੋ ਰਲ਼ਿੱਪੁ ਵੁ ਮ੍ੂ ਿ ੁ ਪਾਦਗ
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c

ਲ਼ਵਰਨਯੋ ਲ਼ਰਗਹੁਦੋਂਦੁ ਈ ਰਵਿ
ਇਵਨ ਪਾਦਚਤੁ ਸ਼੍ਟਯਗਲ਼ਨੁ
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ਭਵਕੇ ਤਿਂਦੁ ਰਨਿਿਂਤਿਰਦ ਉ
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ਕਰਵਰਭਿੀਰਡਤ ਕਿੇ ਸੁਵ ਚਤੁ ਸ਼੍ਪਾਤੁ ਤਾਨੇਂਦੁ
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ੱਿੱਿਵਨ ਸਖ ਸੜਵਾਂਤਿਾਤ੍ਮ੍ਕਨੇਂਦੁ ਸ੍ਮ੍ਰਿਸੁਰਤਿੁ ੨੪-੧੯

w

ਸ਼੍ੋਰਭਪੁ ਦੁ ਬਾਗਦ

w

ਿਾਂਸ਼੍ਦਰ

w

ਵਿਂਸ਼੍ਬਾਗ ੁ ਬੇਲ਼ੇਯ ਕਿਂਡੁ ਨ

ਵਿਂਸ਼੍ ਪਾਸ਼੍ਰਦ ਕਿੱਰਟ ਏਿੁਵ ਡੋਂ ਬ ਮ੍ਸਤਕਕੇ

ਕਿਂਸਮ੍ੜਦਨ ਦਾਸਰਿਗੇ ਰਨ

ੱਿੱਸਿਂਸ਼੍ਯਰਦ ਵਿਂਰਦਸਦੇ ਨਾ ਰਵ

ਦਵ ਾਂਸਨੇਂਦਹਿਂਕਰਿਸੇ ਭਵਗੁਣਰਦ ਬਿਂਰਿਸੁਵ ੨੪-੨੦
ਜਯੋਰਤਿੂਪਗੇ ਪਰਰਤਮ੍ੇਗਲ਼ੁ ਸਾਂ
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ਕੇਰਤਕਾਿੋਰਪਤ ਸੁਪੌਿ ੁਸ਼੍

ਿਾਤੁ ਸਪਤਕ ਿੈੜਯ ਸ਼੍ੌੜਯੋਦਾੜਯ ਚਾਤੁੜਯ
ਮ੍ਾਤੁ ਮ੍ਾਨ ਮ੍ਹਤਵ ਸਹਨ ਸੁ

ਨੀਰਤ ਰਨੜ੍ਮ੍ ਦੇਸ਼੍ ਬਰਾਹ੍ਮ੍ਣ

ਭੂਤਪਿਂਚਕ ਬੁਿੱਰਿ ਮ੍ੋਦ ਾਰਦਿਂਰਦਰ ਯ ਸਥਾਨ ੨੪-੨੧
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ਜੀਵਿਾਰਸ਼੍ਯੋ ਲ਼ਮ੍ੜੁ ਤ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤ
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c

ਸਥਾਵਿਗਲ਼ੋ ਲ਼ੁ ਸਠਾਣੁ ਨਾਮ੍ਕ

ਸਾਵਯਵ ਸਾਹਸਰਨਾਮ੍ ਪ
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ਨਾਵਕਾ ਦਰ ਿੱਪਨਰਜਤਾਂਤਨੇਂਦੇਰਨਰਸ
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ਿਾਵਿੇਸ਼੍ ਪਰਵਤਰ ਕੜ੍ਮ੍ ਰਵਪਰਸ਼੍ਿਤਨੁ ਸਾਮ੍ ੨੪-੨੨

w

ਮ੍ਾਿਵਨ ਪੂ ਜਾੜਥਵਾਰਗ ਰਨ

w

w

ਸ਼੍ੇਿਕੜ੍ਮ੍ਵ ਮ੍ਾਰਡ ਿਨ ਸਿਂ

ਪਾਰਦਸ ੁ ਸਤ੍ਪੁ ਣਯ ਕੜ੍ਮ੍ਗਲ਼ੇ ਰਨਰਸਕੋਲ਼ੁ ਰਤਹਵੁ
ਸਵੋਦਿਿਂਭਣਾੜਥ ਰਨਤਯਰਦ

ਸਾਿੁਕੜ੍ਮ੍ ਮ੍ਾਰਡਦਿੁ ਸਰਿ

ਐਦੁਵਨੁ ਦੇਹਾਂਤਿਵ ਸਿਂਦੇਹਰਵਰਨਰਤਿੱ

੨੪-੨੩

ਅਪਗਤਾਸ਼੍ਰਯ ਏਿੱ ਿੋਲ਼ਰਗ
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ੱਿੱਦੁਪਮ੍ਨੇਰਨਪਾਨੁਪਮ੍ ਿੂਪਨੁ

ਸ਼੍ਫਿਕੇਤਨ ਜਨਕ ਮ੍ੋਰਹਪ ਮ੍ੋਹਕਨ ਤੇ ਿਰਦ
ਤਪਨਕੋਰਟ ਸਮ੍ਪਰਭਾਰਸਤ

ਵਪੁ ਵੇਰਨਪ ਕ੍ੜੁ ਸ਼੍ਣਾਰਦ ਿੂਪਕ

ਰਵਪਗਲ਼ਿਂਤੁ ਿਂਡੁਰਣਪ ਸੜਵਤਰਦਰ

ਨੇ ਰਸਿੱਦੁ ੨੪-੨੪

ਜੀਵਿ

ਜਡਜਸਿਂਭਵਜਨਕ ਰਤਰ ਜਗ

ou
si

ਦਵ ਡੇ ਯ ਸਿਂਤੈਸੇਨ ੁ ਅਵਰਿ

gm

ਓਡ ੋ ਰਲ਼ਿੱਪਾਮ੍ਯਵ ਪਰਿਹਿਗੈਸੁਵਿਂਦਦਰ

a.
c

ਰਗਡਦ ਮ੍ੂ ਰ ਕੇ ਸਕ

om

ਅਡਰਵਯੋ ਲ਼ੁ ਰਬਿੱਤਦ ੇ ਬੇਲ਼ੇਰਦਹ

.y

ੱਿੱਦੇਡੇਗੇ ਬਿਂਦੋਦਗੁਵਨੁ ਭਕਤਿ ਰਭਡੇ ਯ ਮ੍ੀਿਦ ੇ ੨੪-੨੫

w

ਸ਼੍ਰੀਰਨਕੇਤਨ ਤੰ ਨਵਿ ਦੇ
ਿਾਨਦਰ

w

w

ਹਾਨੁਬਿਂਰਿਲ਼ਿਂਤੇ ਅਵਯਵ

ਨੇਰ ਰਸਿੱਪ ਸੜਵਦ ਸਕ

ਏਨੁ ਕੋਿੱਟਦੁ ਭੁਰਿਂ ਜਸੁਤ ਮ੍

ਕਾਮ੍ਦਨੁ

ੱਿੱਦਾਨੇਯਿਂਦਰਦ ਸਿਂਚਰਿਸੁ ਮ੍

ੱਿੱਤੇਨੁ ਬੇਡਦੇ ਭਰਜਸੁਰਤਿੁ ਅਵਨਿਂਰਘਰਕਮ੍ ਗਲ਼ ੨੪-੨੬
ਬੇਡਦ ੇ ਕੋਡੁਰਤਿੱਪ ਸੁਿਰਿਗੇ
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ਬੇਰਦਦਿੇ ਕੋਡੁਰਤਹਨੁ ਨਿਰਿਗੇ
ਬੇਰਦ ਬਲ਼ ੁਵ ਦੈਤਯਰਿਗੇ
ਕੋਡਨੋੋੰਮ੍ੇ ਪੁ ਿ ੁਸ਼੍ਾੜਥ

ਮ੍ੂ ਢਿਨੁਰਦਨ ਿੜ੍ਮ੍ਕੜ੍ਮ੍ਵ

ਮ੍ਾਰਡਦਿੁ ਸਰਿ ਅਰਹਕਫ ਗਲ਼

ਰਕਿਣਵ

a.
c

ਤਿਰਣ ਸੜਵਤਰਦਰ

om

ਨੀਰਡ ਉਨ੍ਮ੍ਿੱਤਿਨੁ ਮ੍ਾਰਡ ਮ੍ਹਾਰਨਿਯਵੀਵ ੨੪-੨੭

ਹਿਰਹ ਤਿੱਤਦਵ ਸੁਗਲ਼ਨਨੁ

gm

ਸਰਿਰਸ ਅਦਿਦਿਿਂਤੇ ਚਾਯਵ ਕਿਂਗੋਰਲ਼ਪ ਤੇ ਿਰਦ

ou
si

ਅਰਿਿਿਾਜਾਨੇਜ ਜਗਦੋਲ਼

ਰਗਿੁਵ ਾਯਾਤਪਨੇਰਨਰਸ ਸਿਂ

w

.y

ਕਿੁਸ਼੍ਣਾਹਵ ਯ ਅਵਿਵਿ ਯੋ ਗਯਤੇ ਗਲ਼ਿਂਰਤਿੱਪ ੨੪-੨੮
ਕੁਮ੍ੀ

w

w

ਈ ਰਵਿਰਦ ਸੜਵਤਰ

ਭੂ ਵਰਨਤੇ ਯਿ ਕੂਰਡ ਤੰ ਨ ਕ
ਲ਼ਾਰਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ਗਲ਼ੇ ਿੱ

ਕਡੇ ਯਰ

ਸੇਵਕਨੁ ਤਾਨੇਰਨਰਸ ਮ੍ਾਯਾ

ਤੁ ਿਂਰਬ ਸੇਵਯਤਮ੍

ਦੇਰਵਿਮ੍ਣ ਪਰਰਵਸ਼੍ਟਿ ੂਪਕ

ਸੇਵੇ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪ ਸ਼੍ਿਣਯ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਤਕਿੁਰਣ ਕਮ੍ ਾਅ ੨੪-੨੯
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ਪਰਣਵਕਾਿਣ ਕਾੜਯ ਪਰਰਤਪਾ
ਦਯਨੁ ਪਿਾਤ੍ਪਿ ਚੇਤਨਾਚੇ

ਤਨ ਰਵ ਅਣਨਿਂਤਸਤ੍ ਯਾਣ ਗੁਣਪੂ ੜਣ
ਅਨੁਪਮ੍ਨੁਪਾਰਸਤ ਗੁਣੋ ਦਰਿ
ਅਨਘ ਅਰਜਤਾਨਿਂਤ ਰਨਰਸ਼੍੍ਿਂ

om

ਜਨਰਪਰਯ ਰਨਰੜਵਕਾਿ ਰਨਿਾਸ਼੍ਰਯਾਵਯਕਤ ੨੪-੩੦

ਦੀਪਵੋਦਗੇ ਸਕ

a.
c

ਗੋਪ ਭੀਯ ਭਵਾਂਿਕਾਿਕੇ

ਸੁਖਸਦ

ਮ੍ੀਪਦਰ

ਸ

ou
si

ਗੋਪਰਤ ਜਗੰਨਾਥਰਵਿੱਠ

gm

ਨੋਪਰਿਗਰਹਵੇਰਨਸੁਰਤਿੱਪੁ ਦੁ ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁ ਤਵੁ
ਨੇ ੇ ਰਸਿੱਦੁ ਭਕਤਿ

w

w

w

.y

ਨਾਪਵੜਗਿ ਮ੍ਾਡੁਵਨੁ ਮ੍ਹਦੁੁਃਖਭਵਰਦਿਂਦ ੨੪-੩੧
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