ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁ ਥਸਾਿ

ਗੁਣ ਤਾਿਤਮ੍ਯ ਸਂਰਿ
ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁ ਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁ ਵੇ

ਪਿਮ੍ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਰਿਿਿਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁ ਵੁ ਿੁ

ਵੇਿਮ੍ੁ ਕ ਸੁਮ੍ਿਸਗਣ ਸਮ੍ਾ
ਗੋਿਿ ਫਰਣਵਿਾਤਪਤਰ ਰਿ
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ਸ਼੍ੇਿਦੂਿ ਰਵਰਿਤਰ ਕੜ੍ਮ੍ ਸੁ
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ਿਾਰਿਤ ਪਦਾਂਭੋਜ ਜਗਦਂਤੜ੍ਬਰਹੜ੍ਯਾਪਤ
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ਸ਼੍ਰੀਿਿਾ ਦੁੜਗਾਮ੍ਿੋਿਮ੍
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ਬੋਿ ਸੁਖਮ੍ਯ ਗਾਤਰ ਪਿਮ੍ਪਰਵਤਰ ਸੁਿਰਿਤਰ ੨੦-੦੧

w

ਰਿਤਯ ਰਿੜ੍ਮ੍ਲ ਰਿਗਮ੍ਵੇਦਯੋ

w

w

ਤ੍ਪੱਰਤ ਰਸਥਰਤਲਯ ਦੋਸ਼੍ਰਵਵਰੜਿਤ

ਸੁਤਯ ਪੂ ਜਯ ਪਰਰਸੱਿ ਮ੍ੁ ਕਤਾਮ੍ੁ ਕਤਗਣਸੇਵਯ
ਸਤਯਕਾਮ੍ ਸ਼੍ਿਣਯ ਸ਼੍ਾਸ਼੍੍ਤ

ਭੁਥਯਵਥ੍ਸਲ ਭਯਰਿਵਾਿਣ

ਅਤਯਰਿਕ ਸਂਰਪਰਯਤਮ੍ ਜਗੰਿਾਥ ਮ੍ਾਂ ਪਾਰਹ ੨੦-੦੨
ਪਿਮ੍ ਪੁ ਿ ੁਸ਼੍ਿ ਿੂਪਗੁਣਵਿੁ
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ਸਰਿਰਸ ਕਾਂਬਲ਼ੁ ਪਰਵਹਦਂਦਰਦ

ਰਿਿੁਪਮ੍ਲ਼ੁ ਰਿੜਦੁਃਖਸੁਖ ਸੁਖਸਂਪੂੜਣਲ਼ੇਰਿਸੁ ਵਲ਼ੁ
ਹਰਿਗੇ ਿਾਮ੍ਤਰ ਯਵੇਰਿਰਸ ਆ
ਭਿਣਵਸਿਾਯੁ ਿਗਲ਼ਾਰਗ

ੱੱਦਰਿਗਲ਼ਿੁ ਸਂਹਰਿਸੁਵਲ਼ੁ ਅਅਿਲ਼ੇ ਰਿਰਸਕੋਂਡੁ ੨੦-੦੩
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ਈਤਰਗਂਤਾਿਂਤਗੁਣਦਰਲ
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ਸ਼੍ਰੀਤਿੁਰਣ ਤਾ ਕਰਡਮ੍ੇਯੇਰਿਪਲ਼ੁ
ਿੌਤ ਪਾਪ ਰਵਰਿਂਰਿਪਵਿਿ
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ਮ੍ਾਤੇ ਯੇਰਿਪ ਮ੍ਹਾਲਕੁਰਮ੍ ਰਵ
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ਰਿਤਯ ਮ੍ੁ ਕਤਲ਼ੁ ਰਿਰੜ੍ਕਾਿਲ਼ੁ ਰਤਰ ਗੁਣਵਰੜਿਤਲ਼ੁ
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ਖਯਾਤਲ਼ਾਰਗਹਲ਼ੇ ੱਲ ਕਾਲਰਦ ਸ਼੍ੁਰਥਪੁ ਿਾਣਿੋਲ਼ੁ ੨੦-੦੪

w

ਕਮ੍ਲਸਂਭਵ ਪਵਿਿੀੜ੍ਿ ੁ

w
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ਸਮ੍ਿੁ ਸਮ੍ਵਰੜਤਗਲ਼ੁ ਿੁਦਰਾ

ਦਯਮ੍ਿਗਣ ਸਂਸੇਰਵਤਾ ਪਿਬਰਹ੍ਮ੍ ਿਾਮ੍ਕਿੁ
ਯਮ੍ਲ਼ਰਿਗੇ ਮ੍ਹਾਲਕੁਰਮ੍ ਤਾਿੁ

ੱੱਤਮ੍ਲ਼ੁ ਕੋਰਿ ਸਜਾਰਤ ਗੁਣਰਦਂ

ਦਰਮ੍ਤ ਸੁਰਵਜਾਤਯਿਮ੍ਿੇਰਿਪਿੁ ਬਰਹ੍ਮ੍ਵਾਯੁਗਲ਼ੁ ੨੦-੦੫
ਪਰਤਗਰਲ਼ਂਦ ਸਿਸ੍ਤੀ ਭਾ
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ਿਰਤਗਲ਼ਿਮ੍ਿੁ ਿੂਿ ੁਗੁਣ ਪਰਿ

ਰਮ੍ਤ ਰਵਜਾਤਯਵਿਿੁ ਬਲਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿਾਰਦ ਗੁਣਰਦਂਦ
ਅਰਤਸ਼੍ਯਲ਼ੁ ਵਾਗਦੇਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾ

ਿਰਤਗੇ ਪਦਦ ਪਰਯੁ ਕਤ ਰਵਰਿ ਮ੍ਾ

ਿੁਤਿਵੋਲ ਰਿਂਰਤਪੁ ਦੁ ਸਦ੍ਭਰਕਤਯਰਲ ਕੋਰਵਦਿੁ ੨੦-੦੬
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ਖਗਪ ਫਰਣਪਰਤ ਮ੍ੜੁ ਦਿੁ ਸਮ੍ ਵਾ
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ਰਣਗੇ ਸ਼੍ਥਗੁਣਾਿਮ੍ਿੁ ਮ੍ੂ ਵ

ਿਗਿਿਿ ਸ਼੍ਣ੍ਮ੍ਰਹਰਸ਼੍ਯਿੁ ਪ
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ੱੰਿਗਰਵਭੂਸ਼੍ਣਗੈਦੁ ਮ੍ੇਿਕੇ
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ੜ੍ਰਮ੍ਰਗਲੇ ਰਿਸੁਵਿੁ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਪਦਰਦਂਦਰਲ ਰਤਰ ਯਂਬਕਗੇ
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ਮ੍ਗਲ਼ੁ ਵਾਿੁਰਣ ਸੌਪਿਰਣਗਰਲ਼ਗਰਿਕਵੇਿਡੁ ਗੁਣ ੨੦-੦੭

w

ਗਿੁਡ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਮ੍ਹੇਸ਼੍ਰਿਗੇ ਸੌ

w

w

ਪਿਰਣ ਵਾਿੁਰਣ ਪਾੜ੍ਰਤਯੁ ਮ੍ੂ

ਵਿੁ ਦਸ਼੍ਾਿਮ੍ਿੁ ਵਾਿੁਰਣਗੇ ਕਰਡਮ੍ੇਯੇਰਿਸੁ ਵਲ਼ੁ ਗੌਿੀ
ਹਿਿ ਮ੍ਡਰਦਗੇ ਹੱਤੁ ਗੁਣਦਰਲ
ਸੁਿਪਕਾਮ੍ਿੁ ਕਰਡਮ੍ੇ ਇਂਦਰਗੇ

ਕੋਿਤੇ ਯੇਰਿਸੁਵ ਮ੍ਨ੍ਮ੍ਥਿੁ ਪਦਰਦਂਦਲਾਵਾਗ ੨੦-੦੮
ਈਿਰਯਦੁ ਗੁਣ ਕਰਡਮ੍ੇਯਾ ਹਂ
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ਕਾਰਿਕ ਪਰਾਣਿੁ ਮ੍ਿੋਜ ਿ

ਗਾਰਿਗਰਲ਼ਗਰਿਿੁੱਿ ਿਰਤ ਮ੍ਿੁ ਦਅ ਗੁਿੁ ਸ਼੍ਰਿਯੁ
ਆਿੁ ਜਿ ਸਮ੍ ਪਰਾਣਰਿਂਦਰਲ

ਹੌਿਗੇ ਏਰਿਪਿੁ ਹੱਤੁ ਗੁਣਦਰਲ

ਮ੍ਿਜਾਦਯਰਿਗੈਦੁ ਗੁਣਰਦਂਦਿਮ੍ ਪਰਵਹਾਖਯ ੨੦-੦੯

ਇਿ ਸ਼੍ਸ਼੍ਾਂਕ ਯਮ੍ ਸ੍ਯਂਭੁਵ
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ਮ੍ਿੁਮ੍ਡਰਦ ਸ਼੍ਤਿੂਪ ਿਾਲ੍ ਿੁ ਪਾਦਪਾਦਾੜਧ
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ਗੁਣਦ੍ ਯਰਦਂ ਕਰਡਮ੍ੇ ਪਰਵਹਗੇ
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ਲ਼ੇ ਰਿਸੁਵਿੁ ਪਾਦਾੜਧ ਗੁਣਰਦਂਿਮ੍ੇਿਹੁਦੇਂਦੁ ੨੦-੧੦

w

ਹੁਤਵਹਗੇ ਰਦ੍ ਗੁਣਾਿਮ੍ਿੁ ਰਵਰਿ

w

w

ਸੁਤ ਮ੍ਿੀਿਯਾਰਦਗਲ਼ੁ ਵੈਵ

ਸ੍ਤਿੁ ਰਵਸ਼੍੍ਾਰਮ੍ਤਰ ਰਿਗੇ ਰਕਂਰਿਦੁਣਾਿਮ੍ਿੁ
ਵਰ ਰਤਵਿ ਜਗਨ੍ਰਮ੍ਤਰ ਵਿ ਰਿਿ
ੜੁ ਰਥ ਪਰਾਵਰਹ ਤਾਿਰਿਗੇ ਰਕਂ

ਰਿਤ ਗੁਣਾਿਮ੍ ਿਿਪ ਰਵਸ਼੍੍ਕ੍ਸੇਿਿੇਰਿਸੁਵਿੁ ੨੦-੧੧
ਿਿਪ ਰਵਸ਼੍੍ਕ੍ਸੇਿ ਗੌਿੀ
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ਤਿਯਰਿਗੇ ਉਕਤੇਤਿਿੁ ਸਮ੍

ਿੇਰਿਸੁਵਿੁ ਏਂ ਭੱਤੈ ਦੁ ਜਿ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਸ਼੍ਤਿੇਂਦੁ
ਰਦਿਪਿਾਿੇਲ਼ਰਿਕ ਿਾਲ੍

ੱੱਤਰਿਲਿੇਲ਼੍ਸੁਿ ੁਦਰ ਿੀਿੈ

ਦਰਿਤੁ ਰਵਸ਼੍੍ੇਦੇਵ ੜੁ ਭੁਵਰਸ਼੍੍ਰਿ ਿਯਾਵਾਪ੍ੜੁ ਰਿਰਵ ੨੦-੧੨
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ਇਵਰਿਰਗਂਤਰਲ ਕੋ ਿਤੇ ਯੇਰਿਪਿੁ
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ਿਵਿ ਸਿਕਾਰਦਗਲ਼ੁ ਪਾਵਕ

ਧ੍ੜੁ ਵ ਿਹੁਸ਼੍ ਸ਼੍ਰਸ਼੍ਰਬਂਦੁ ਹੈਹਯ
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ਦਵੁਸ਼੍ਯਂਰਤ ਵੀਿੋਿਿਿ ਰਿਜ
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ਕਰਵ ਉਰਿਥਯ ਜਯਂਤ ਕਸ਼੍ਯਪ ਮ੍ਿੁਗਲ਼ੇ ਕਾਦਸ਼੍
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ਕੁਵਿ ਬਰਲ ਮ੍ੋਦਲਾਦ ਸਪਤੇਂਦਰਿੁ ਕਕੁਸਥਗਯ ੨੦-੧੩

w

ਪ੍ੜੁ ਥੁ ਭਿਤ ਮ੍ਾਂਿਾਤ ਪਰੀਯ

w

w

ਵੁਤ ਮ੍ਿੁਤ ਪਰਹਲਾਦ ਸੁਪਰਿ

ਇਤ ਹਰਿਸ਼੍ਚਂਦਰਾਂਬਿੀਸ਼੍ੋੱਤਾਿਪਾਦ ਮ੍ੁ ਖ

ਸ਼੍ਤ ਸੁਪੁ ਣਯਸ਼੍ਲੋਕਿੁ ਗਦਾ

ਭ੍ੜੁ ਥਗਰਿਸ਼੍ਠਾਿਿੁ ਸੁਰਪਰਯ

ਵਰ ਤਗੇ ਰਦ੍ ਗੁਣਾਿਮ੍ਿੁ ਕੜ੍ਮ੍ਜਿੇਂਦੁ ਕਿੇਸੁਵਿੁ ੨੦-੧੪
ਿਰਲ਼ਰਿ ਸਮ੍ਿਨ੍ਯਾ ਿੋਰਹਣੀ ਸ਼੍ਾਮ੍ਲ ਰਵਿਾਤ ਪੜਿਿਯਿਢਮ੍ਿੁ
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ਏਲਿਰਮ੍ਥਰਿ ਮ੍ਦਰਿ ਰਿ੍ਗੁਣਾਢਮ੍ਲ਼ੁ ਭਾਮ੍ਬੋਲ਼ੇਗੇ

ਜਲਮ੍ਯਬੁਢਾਢਮ੍ਿੁ ਰਿ੍ਗੁਣਰਿ ਕੇਲ਼ਗੇਰਿਸੁਵਿੁਸ਼੍ਾ

ਸ਼੍ਿੈਸ਼੍ਚਿ ਰਿਲ਼ੇ ਯ ਈਿੁ ਗੁਣਾਢਮ੍ਲ਼ੁ ਸ਼੍ਾਿੇਰਵ ਿੇਸ਼੍ੇਰਯਮ੍ਧ ੨੦-੧੫
ਏਿਦੁ ਗੁਣਕੜ੍ਮ੍ਾਰਢਪਰਥ ਪੁ ਸ਼੍ਕਿ ਕਰਦਮ੍ੇਯਾਜਾਿਾ

ਰਿਰਵਜਿੁ ਰਿਿਰਪਥ੍ੜੁ ਗਰਲ਼ਮ੍ੁਥਥਮ੍ਿੁ ਰਕਮ੍ਕਿਿੁ ਪੁ ਸ਼੍ਕਿਗੇ
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ਸੁਿਪਿਾਲਯ ਗਾਯਕੋਥਥਮ੍ ਿੇਿਦਰਯਿੁ ਗੁਣਰਿਮ੍ਢਮ੍
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ਥੁ ਮ੍ਬੁਿਗੇ ਸਮ੍ ਸਥਕੋਰਤ ੜੁ ਰਸ਼੍ਗਲ਼ੁ ਿੂਿ ੁ ਜਿਿੁਰਲ਼ਿੁ ੨੦-੧੬
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ਅਵਿਵਿ ਪਰਥ੍ਯਿੁ ਅਪ੍ਸਿ ਯਵਰਥਯਿੁ ਸਮ੍ ਉਥਥਮ੍ਿਿੁਰਲ਼
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ਿਵਿਿੇਰਿਪਿੁ ਮ੍ਿੁਜਗਮ੍ਢੜ੍ਿ ੁ ਰਿ੍ਸ਼੍ਦੁਣਰਿ

ਕੁਵਲਯਾਰਢਪਿੀਿਰਯਿੁ ਗੁਣ ਅਵਰਿਪਸਥਰੀਯਿੁ ਿਸ਼੍ੋਥਥਿ

w
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ਿਵਰਥਗੁਣਰਿਮ੍ਧਢਮ੍ਿੇਰਿਪਿੁ ਮ੍ਾਿੁਸ਼੍ੋਥਮ੍
ਥ ਿੁ ੨੦-੧੭

w

w

ਸਥਥ੍ਸਥਥ੍ਿ ੁ ਸਥ੍ਿਾਜਸ ਸਥਥ੍ਥਾਮ੍ਸ ਮ੍ੂ ਵਿੁ

ਿਜੱਸਥ੍ਪਥ੍ਿਰਢਕਾਰਿਗਲ਼ੁ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਿੇਰਿਸੁਵਿੁ

ਰਿਥਯਬਧ੍ਢਿੁ ਿਜੋਿਜਿੁਥ੍ਪਰਥਥ ਬੂਸ੍ੜਿ
ਗ ੋਲ਼ੁ ਿਿਕਰਿ
ਪ੍ੜੁ ਰਿ੍ ਯੋ ਲ਼ੁ ਸਮ੍ਚਰਿਸੁਰਥੱਪਿੁ ਿਜਸਥਾਮ੍ਸਿੁ ੨੦-੧੮
ਤਮ੍ੱਸਾੱਰਤ੍ ਕਿੇਰਿਰਸਕੋਂਬਿੁ

ਅਰਮ੍ਤਿਾਖਯਾਤਾਸੁਿਿਗਣਰਵਦੇ
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ਤਮ੍ੋਿਾਜਸਿੇਰਿਰਸਕੋਂਬਿੁ ਦੈਤਯ ਸਮ੍ੁ ਦਾਯ
ਤਮ੍ਸਤਾਮ੍ਸ ਕਰਲ ਪੁ ਿਂਰਿਰਯੁ
ਅਰਮ੍ਤ ਦੁੜਗਣਪੂ ੜਣ ਸੜ੍ਾ

ਿਮ੍ਿੋਲ਼ਿਮ੍ਾਿਮ੍ ਦੁਿਾਤ੍ਮ੍ਿੁ ਕਰਲਯੇ ਰਿਰਸਕੋਂਬ ੨੦-੧੯

ਭੁਵਿ ਮ੍ੂ ਿਿੋਰਲ਼ੱਲ ਿੋਡਲੁ

ਯੁ ਵਰਤ ਦਯੂਤਾਪੇਯ ਮ੍ੜੁ ਸ਼੍ਦੋਲ਼ੁ
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ਬਵਿਦੋਲ਼ੁ ਬਂਗਾਿਦੋਲ਼ੁ ਿਿ

a.
c

ਿਵਰਵਿ ਦ੍ ੇਸ਼੍ਗਰਲ਼ਗਾਕਿਿੇਰਿਰਸਕੋਲ਼ੁ ਰਤੱਪ
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ਇਵਿ ਪੋਲੁਵ ਪਾਰਪ ਜੀਵਿੁ
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ਕਰਵਰਸ ਮ੍ੋਹਰਦ ਕੇਰਡਸੁਵਿੁ ਏਂ ਦਰਿਦੁ ਤਯਰਜਸੁਵੁਦੁ ੨੦-੨੦
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ਰਤਰ ਰਵਿਜੀਵ ਪਰਤਰਤਗਲ਼ ਸ

w

ੱੱਗਵੋਲ਼ੇਯਾਣ੍ਮ੍ਾਲਯਿੁ ਰਿੜ੍ਰਮ੍ਰਸ

w

w

ਯੁ ਵਰਤਯਿ ਓਡਗੂਰਡ ਕ੍ਰੀਰਡਸੁਵਿੁ ਕ੍ੜੁ ਪਾਸਾਂਦਰ
ਰਦਵਜ ਦਾਿਵ ਤਾਿਤਂਯਦ

ਰਵਵਿ ਰਤਰਲ਼ਵ ਮ੍ਹਾਤ੍ਮ੍ਰਿਗੇ ਬਾ

ੱੰਿਰਵਿਸਖ ਤਾਿੋਰਲਦੁ ਉੱਿਰਿਸੁਵਿੁ ਭਿਰਦਂਦ ੨੦-੨੧

ਦੇਵਦੈਤਯਿ ਤਾਿਤਂਯਵੁ

ਪਾਵਮ੍ਾਰਿ ਮ੍ਤਾਿੁਗਰਿਰਗਦੁ
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ਕੇਵਲਾਵਸ਼੍ਯਕਵੁ ਰਤਰਲ਼ਵੁਦੁ ਸੜ੍ਕਾਲਦਰਲ
ਦਾਵਰਸ਼੍ਰਖ ਪਾਪਾਿਰਵਕੇ ਿਵ
ਿਾਵੇਯੇਰਿਪੁ ਦੁ ਭਵਸਮ੍ੁ ਦਰਕੇ

ਪਾਵਰਿਗੇ ਵੈਕੁਂਿ ਲੋ ਕਰਕਦੇਂਦੁ ਕਿੇਸੁਵੁਦੁ ੨੦-੨੨

ਦ੍ ਾਿਵੇਰਿਪੁ ਦੁ ਭਕਤਜਿਰਿਗੇ

a.
c

ਤੋ ਰਿ ਪੇਰਲ਼ ਸੁਖਾਰਬਧਯੋਲ਼ੁ ਲੋ ਲਾਡੁਵੁਦੁ ਬੁਿਿੁ

gm

ਕੂਿ ਮ੍ਾਿਵਰਿਰਗਦੁ ਕੜਣਕ

ਿੋਿਵੇਰਿਪੁ ਦੁ ਰਿਤਯਦਰਲ ਅਰਿ

om

ਤਾਿਤਮ੍ਯ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ਮ੍ੁ ਰਕਤ

ou
si

ਕਾਰਿਗਰਲ਼ਰਗਦਿਿੁਪੁ ਵੁਦੁ ਦੁਸਤਰੜਕਗਲ਼ ਰਬੱਿੁ ੨੦-੨੩

.y

ਹਰਿ ਰਸਰਿ ਰਵਰਿਂਿੀਿਭਾਿਰਤ

w

ਗਿੁਡ ਫਰਣਪਰਤ ਸ਼੍ਣ੍ਮ੍ਰਹਰਸ਼੍ਯਿੁ

w

w

ਰਗਰਿਜ ਿਾਕੇਸ਼੍ ਸ੍ਮ੍ਿ ਪਰਾਣਾਰਿਿੁੱਿ ਸ਼੍ਰਿ
ਗੁਿੁ ਿਤੀ ਮ੍ਿੁ ਦਅ ਪਰਵਹਾ

ਮ੍ਿੁਤ ਮ੍ਾਿਰਵ ਯਮ੍ ਸ਼੍ਰਸ਼੍ ਰਦਵਾ

ਕਿ ਵਿੁਣ ਿਾਿਦ ਸੁਿਾਸਯ ਪਰਸੂਰਤ ਭ੍ੜੁ ਗਮ੍ੁ ਰਿਪ ੨੦-੨੪
ਵਰ ਥਰਥਜਾਸਿ ਪੁ ਥਰਿੇਰਿਸੁਵ ਵਰ ਰਥਵਿਮ੍ਿੀਿਯਰਥਰ
ਵੈਵਸ੍ਥਿੁ ਥਾਿਾਰਮ੍ਥਰਰਿੜੁ ੜੁ ਰਥ ਪਰਵਹਮ੍ਾਿੁਥਿ
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ਸਰਥ ਢਿੇਸ਼੍ਾਸ਼੍੍ਰਿਗਰਲ਼ੜਗਣ ਪਰਥਯੁ ਰਵਸ਼੍੍ਕ੍ਸੇਿ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਸੁ

ਸ਼੍ਥਿੁ ਮ੍ਿੁਗਲ਼ੁ ਿਿਯਿਯਾਵਿਮ੍ੁ ਰਿਗਰਲ਼ਗੇ ਿਰਮ੍ਪੇ ੨੦-੨੫
ਸ਼੍ਤਸੁਪੁ ਣਯ ਸ਼੍ਲੋਕਿੇਰਿਸੁਵ

ਇਰਤਪਰਿਗੇ ਿਰਮ੍ਸੁਵੇਿੁ ਭਾਗੀ

ਿਰਥ ਰਵਿਾਿ ਪੜਿਿਯ ਿੋਰਹਰਣ ਸ਼੍ਾਮ੍ਲਾ ਸਂਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾ

om

ਹੁਤਵਹਿ ਮ੍ਰਹਲ਼ਾ ਬੁਿੋਸ਼੍ਾ

a.
c

ਇਰਤ ਸ਼੍ਿੈਸ਼੍ਚਿ ਪੁ ਸ਼੍ਕਿਰਿਗਾ

ਿਾਿੁ ਸਾਰਵਿ ਿਂਦਗੋਪਕੁ

ou
si

ਿੂਿਰਿਕਵਾਰਗੱਪ ਮ੍ੱਥਰਦ

gm

ਿਰਤਰਸ ਰਬੰਿੈਰਵਸੁਵੇਿੁ ਭਰਕਤ ਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਾਿ ਕੋਡਲੇਂ ਦੁ ੨੦-੨੬

.y

ਮ੍ਾਿਿੜਧਾਂਰਗਯਿਗਸਤਯਾਰਿਕ ਮ੍ੁ ਿੀਸ਼੍੍ਿਿੁ

w

ਊੜ੍ਰਸ਼੍ਯੇ ਮ੍ੋਦਲਾਦ ਅਪ੍ਸਿ

w

w

ਿਾਰਿਯਿੁ ਸ਼੍ਤ ਤੁ ਂਬੁਿਿੁ ਕਂ

ਸਾਰਿਗੁਣਗਲ਼ ਕੀੜਤਿੇਯ ਮ੍ਾਰਡਸਰਲ ਏੰਰਿਂਦ ੨੦-੨੭
ਪਾਵਿਿੁ ਸ਼੍ੁ ਰਿ ਸ਼੍ੁ ੱਿ ਿਾਮ੍ਕ

ਿੇਵਤੇ ਗਲ਼ਾਜਾਿ ਰਿਿਰਪਤ੍ੜੁ

ਦੇਵ ਿਿਗਂਿੜ੍ਿਵਰਿਪ ਮ੍ਾਿੁਸ਼੍ੋੱਤਮ੍ਿੁ
ਈ ਵਸੁ ਮ੍ਰਤਯੋ ਲ਼ੁ ੱਲ਼ ਵੈਸ਼੍ਣਵ
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ਿਾਵਰਲ਼ਯੋ ਰਲ਼ਹਿੇਂਦੁ ਰਿਤਯਰਦ

ਸੇਰਵਪੁ ਦੁ ਸਂਤੋਸ਼੍ਰਦਂ ਸੜ੍ਪਰਕਾਿਦਰਲ ੨੦-੨੮
ਮ੍ਾਿੁਸ਼੍ੋੱਤਮ੍ਿਿੁ ਰਪਰਡਦੁ ਿਤੁ
ਿਾਿਿਾਂਤ ਸ਼੍ਤੋ ੱਤਮ੍ਤ੍ ਕ੍ਰ

ਮ੍ੇਣ ਰਿਂਰਤਪ ਭਕਤਰਿਗੇ ਿਤੁ ਿਰਵਿਪੁ ਿ ੁਸ਼੍ਾੜਥ

om

ਸ਼੍ਰੀਰਿਰਿ ਜਗੰਿਾਥਰਵੱਿਲ

a.
c

ਤਾਿੇ ਓਰਲਦੀਵਿੁ ਰਿਿਂਤਿ

w

w

w

.y

ou
si

gm

ਸਾਿੁਿਾਗਾਰਦ ਪਰਿਸੁਵੁਦੁ ਪਰਾਜ੍ਝ੍ਨ੍ਯਰਿਦ ਮ੍ਿੇਯਦਲੇ ੨੦-੨੯
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