ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁ ਥਸਾਿ

ਰਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਿਸਤੋਤ੍ਰ ਸਂਰਿ

ਹਰਿਕਥਾਮ੍ੜੁ ਥਸਾਿ ਗੁਿੁਗਲ਼ ਕਿੁਣਰਿਮ੍ਧਾਪਰਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁ ਿੇ

ਪਿਮ੍ ਭਗਿਧ੍ਭਕਥਰਿਿਿਾਿਿਰਿ ਕੇਲ਼ੁ ਿੁ ਿੁ

om

ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਿਂਰਘ੍ਰ ਸਿੋਜਭੜੁ ਂਗ ਮ੍

a.
c

ਹੇਸ਼੍ਸਂਭਿ ਮ੍ਨ੍ਮ੍ਿਦੋਲ਼ੁ ਪਰ
ਿੀ ਸਲਹੁ ਸੱਜਿਿ ਿੇਦ
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si

ਿਯਾਸ ਕਿੁਣਾਪਾਤ੍ਰ ਮ੍ਹਦਾ

gm

ਕਾਰਸ਼੍ਸਿੁਰਦਿ ਪਰਾਰੜਥਸੁਿੇ ਪਰੇਮ੍ਾਰਤ੍ਸ਼੍ਯਰਦਂਦ
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ਕਾਸ਼੍ਪਰਤ੍ ਕਿੁਣਾਲ਼ੁ ਕੈਰਪਰਿਦੇੇੰਮ੍ਿੁੱਿਰਿਸੁ ੨੮-੦੧

w

ਏਕਦਂਤ੍ ਇਭੇਂਦਰਮ੍ੁ ਖ ਚਾ

w

w

ਮ੍ੀਕਿਕ੍ੜੁ ਤ੍ ਭੂਸ਼੍ਣਾਂਗ ਕ੍ੜੁ

ਪਾ ਕਟਾਅਰਦ ਿੋਿੁ ਰਿਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਰਪਸੁਿੇਰਿਰਿਤ੍ੇਂ ਦੁ
ਿੋਕਿੀਯਿ ਤ੍ੁ ਰਤ੍ਸੁਰਤ੍ੱਪ ਰਿ

ਿੇਰਕਗਲ਼ ਸਹਿਾਸ ਸੁਖਗਲ਼

ਿੀ ਕਿੁਰਣਸੁਿੁਦੇਮ੍ਗੇ ਸਂਤ੍ਤ੍ ਪਿਮ੍ਕਿੁਣਾਲ਼ੁ ੨੮-੦੨
ਰਿਘ੍ਨਿਾਜਿੇ ਦੁਰੜਵਸ਼੍ਯਦੋਲ਼ੁ
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ਮ੍ਗਨਿਾਰਗਹ ਮ੍ਿਿੁ ਮ੍ਹਦੋ

ਸ਼੍ਘ੍ਨਂਰਘ੍ਰ ਸਿੋਜਯੁ ਗਲ਼ਰਦ ਭਰਕਤਪੂ ੜਕ
ਵ ਰਦ
ਲਗਨਿਾਗਰਲ ਰਿਤ੍ਯ ਿਿਕ ਭ
ਯਾਰਗਨਗਰਲ਼ਗਾਿਂਜੇ ਗੁਿੁਿਿ

ਭਗਨਗੈਸੇੇੰਿਿਗੁਣਗਲ਼ਿੁ ਪਰਰਤ੍ਰਦਿਸਦੱਰਲ ੨੮-੦੩

om

ਿਿਪ ਰਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਿ ਿੈਦਯਾ

a.
c

ਰਸ਼੍ਵਰਿਗਰਲ਼ਗੇ ਸਰਿਯੇ ਰਿਪ ਸ਼੍ਣ੍ਮ੍ੁ ਖ

ਰਿਿੁਤ੍ ਰਿਸ਼੍ਵੋਪਾਸਕਿੇ ਸ
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ਨ੍ਮ੍ਿਰਦ ਰਿਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਰਪਸੁਿੇ ਲਕੁਮ੍ੀ

gm

ਿਿੁਜ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ਸ਼੍ਤ੍ਸਥ ਦੇਿੋੱਤ੍ੰ ਮ੍ ਰਿਯਦਗਂਗਾ
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ਿਰਿਤ੍ੇ ਯਿਸਿ ਭਰਕਤਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਿਿ ਕੋੱਟੁ ਸਲੁਹੁਿੁਦੁ ੨੮-੦੪

w

ਚਾਿੁਦੇਸ਼੍ਣਾਹਵ ਯਿੇਰਿਰਸ ਅਿ

w

w

ਤ੍ਾਿ ਮ੍ਾਰਿਦੇ ਿੁਕ੍ਰਮ੍ਣੀਯਰਲ

ਗੌਰਿਯਿਸਿ ਿਿਰਦ ਉੱਿਟਿਾਦ ਿਾਅਸਿ
ਸ਼੍ੌਰਿਯਾਜ੍ਝ੍ਨਨਯਰਦ ਸਂਹਰਿਰਸ ਭੂ

ਭਾਿਰਿਲ਼ੁ ਰਹਦ ਕਿੁਰਣ ਤ੍ਵ ਤ੍ਪਾ

ਦਾਿਰਿਂਦਕੇ ਿਰਮ੍ਪੇ ਕਿੁਰਣਪੁ ਦੇਮ੍ਗੇ ਸਨ੍ਮ੍ਰਤ੍ਯ ੨੮-੦੫
ਸ਼੍ੂ ੜ੍ਪਕੜਣਦਵਯ ਰਿਿਾਰਜਤ੍ ਕਂ
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ਦੜ੍ਪਸ਼੍ਿ ਉਰਦਤ੍ਾੜਕਸੰਰਿਭ

ਸੜ੍ਪਿਿ ਕਰਟਸੂਤ੍ਰ ਿੈਕ੍ੜੁ ਤ੍ਗਾਤ੍ਰ ਸੁਚਰਿਤ੍ਰ
ਸਵੜ੍ਰਪਤ੍ਾਂਕੁਸ਼੍ ਪਾਸ਼੍ਕਿ ਖਲ਼

ਦੜ੍ਭਂਜਿ ਕੜ੍ਮ੍ਸਾਇਗ

ਤ੍ੜ੍ਪਕਿੁ ਿੀਿਾਰਗ ਤ੍ੜੁ ਰਪਤਯ ਪਰਿਸੁ ਸੱਜਿਿ ੨੮-੦੬
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ਖੇਸ਼੍ ਪਿਮ੍ ਸੁਭਰਕਤਪੂ ੜਕ
ਵ
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c

ਿਯਾਸਕ੍ੜੁ ਤ੍ ਗਰਂਥਗਲ਼ਿਰਿਤ੍ੁ ਪਰ
ਪਾਸ਼੍ਪਾਰਣਯੇ ਪਰਾਰੜਥਸੁਿੇਿੁਪ
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ਦੇਰਸ਼੍ਸੇਿਗਦਿੜਥਗਲ਼ ਕਿੁ

gm

ਯਾਸਰਿੱਲਦੇ ਬਿੇਦੁ ਰਿਸਤਰਿਰਸਦੇਯੋ ਲੋ ਕਦੋਲ਼ੁ
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ਣਾਸਮ੍ੁ ਦਰ ਕ੍ੜੁ ਪਾਕਟਾਅਰਦ ਿੋਿੁਿ ਪਰਰਤ੍ਰਦਿਰਦ ੨੮-੦੭

w

ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਿਰਤ੍ਰਿੜ੍ਮ੍ਲ ਸੁਿਾਭੀ

w

w

ਦੇਸ਼੍ਿਰਸਥਤ੍ ਿਕਤ ਗਂਿਾ

ਰਤ੍ਸ਼੍ੋਰਭਤ੍ਗਾਤ੍ਰ ਲੋ ਕਪਰਿਤ੍ਰ ਸੁਿਰਮ੍ਤ੍ਰ
ਮ੍ੂ ਸ਼੍ਕਸੁਿਿਿਹਿ ਪਰਾਣਾ

ਿੇਸ਼੍ਯੁ ਤ੍ ਪਰਖਯਾਤ੍ ਪਰਭੁ ਪੂ

ਿੈਸੁ ਭਕਤਿ ੁ ਬੇਰਿਰਦਸ਼੍ਟਾੜਥਗਲ਼ ਪਰਰਤ੍ ਰਦਿਰਦ ੨੮-੦੮
ਸ਼੍ਂਕਿਾਤ੍ਮ੍ਜ ਦੈਤ੍ਯਰਿਗਰਤ੍ ਭ
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ਯਂਕਿਗਰਤ੍ਗਲ਼ੀਯ ਲੋ ਸੁਗ

ਸਂਕਟ ਚਤ੍ੁ ਰੜਥਗਿੇਰਿਰਸ ਅਰਹਤ੍ਾੜਥਗਲ਼ ਕੋੱਟੁ
ਮ੍ਂਕੁਗਲ਼ ਮ੍ੋਰਹਸੁਿੇ ਚਕ੍ਰਦ

ਿਾਂਰਕਤ੍ਿ ਰਦਿਰਦਿਰਦ ਤ੍ਵ ਤ੍ਪਦ

ਪਂਕਜਗਰਲ਼ਗੇ ਰਬੰਿੈਸੁਿੇਿੁ ਪਾਰਲਪੁ ਦੁ ਏੰਮ੍ ੨੮-੦੯
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ਰਸੱਿ ਰਿਦਯਾਿਿਗਣ ਸਮ੍ਾ

a.
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ਿਾਿਯ ਚਿਣਸਿੋਜ ਸੜਵਸੁ

ਬੁੱਰਿ ਰਿਦਯ ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਿ ਬਲ ਪਰਿ

ou
si

ਸ਼੍ੁ ੱਿ ਭਰਕਤ ਰਿਿਰਕਤ ਰਿਿੁਤ੍ਿ
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ਰਸੱਰਿਦਾਯਕ ਸ਼੍ੀਘ੍ਰਰਦਂ ਪਾਰਲਪੁ ਦੁ ਰਬੰਿਪਿ
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ਿਦਯਿ ਸ੍ਮਮ੍ੜੁ ਰਤ੍ਲੀਲੇ ਗਲ਼ ਸੁਸਤਿਿ ਿਦਿਦਰਲ ੨੮-੧੦

w

ਿਕਤਿਾਸਦਵ ਯ ਰਿਭੂਸ਼੍ਣ

w
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ਉਰਕਤ ਲਾਰਲਸੁ ਪਿਮ੍ਭਗਿ

ਦ੍ਭਕਤਿਿ ਭਿਯਾਤ੍ਮ੍ ਭਾਗਿਤ੍ਾਰਦਸ਼੍ਾਸਤਰਦਰਲ
ਸਕਤਿਾਗਰਲ ਮ੍ਿਿੁ ਰਿਸ਼੍ਯ

ਰਿਿਰਕਤ ਪਾਰਲਸੁ ਰਿਿਵਿਾਿਯ ਰਿ

ਮ੍ੁ ਕਤਿੇਂਦੇਰਿਸੇੇੰਿ ਭਿਭਯਰਦਂਦਲਿੁਦੁਿਰਦ ੨੮-੧੧
ਸ਼੍ੁ ਕ੍ਰ ਰਸ਼੍ਸ਼੍ਯਿ ਸਂਹਰਿਪੁ ਦਕੇ
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ਸ਼੍ਕ੍ਰ ਰਿੰ ਿਿੁ ਪੂ ਰਜਰਸਦਿੁ ਉ

ਿੁਕ੍ਰਮ੍ਸ਼੍ਰੀਿਾਮ੍ਚਂਦਰਿੁ ਸੇਤ੍ੁ ਮ੍ੁ ਖਦੱਰਲ
ਚਕ੍ਰਿਰੜਤਪ ਿੜ੍ਮ੍ਿਾਜਿੁ

ਚਕ੍ਰਪਾਰਣਯ ਿੁਰਿਗੇ ਭਰਜਰਸਦ

ਿਕ੍ਰਤ੍ੁ ਂਿਿੇ ਰਿੰ ਿੋਲ਼ੇਂ ਤ੍ੁ ਟੋ ਈਸ਼੍ਿੁਗਹ
ਰ ਿੁ ੨੮-੧੨
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ਕੌਿਿੇਂਦਰਿੁ ਰਿੰ ਿ ਭਰਜਸਦ
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ਕਾਿਣਰਦ ਰਿਜਕੁਲ ਸਰਹਤ੍ ਸਂ
ਤ੍ਾਿਕਾਂਤ੍ਕਿਿੁਜ ਏੰਿ
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ਸ਼੍ਿੀਿਦੋਲ਼ੁ ਿੀਰਿਂਤ੍ੁ ਿੜ੍ਮ੍
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ਹਾਿ ਐਰਦਦ ਗੁਿੁਿਿ ਵ੍ੜੁ ਕੋਦਿਿ ਗਦੇਰਯਂਦ
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ਪਰੇਿਕਿੁ ਿੀਿਾਰਗ ਸਂਤ੍ੈਸੇੇੰਿ ਕਿੁਣਦਰਲ ੨੮-੧੩

w

ਏਕਰਿਂਸ਼੍ਰਤ੍ ਮ੍ੋਦਕ ਰਪਰਯ

w

w

ਮ੍ੂ ਕਿਿੁ ਿਾਗ੍ਰਮ੍ਗਲ਼ ਮ੍ਾਲ਼੍ਪੇ ਕ੍ੜੁ

ਪਾਕਿੇਸ਼੍ ਕ੍ੜੁ ਤ੍ਜ੍ਝ੍ਨਨਯ ਕਾਮ੍ਦ ਕਾਯੋ ਕੈਰਪਰਿਦੁ

ਲੇ ਖਕਾਗਰਰਣ ਮ੍ਨ੍ਮ੍ਿਦ ਦੁ

ੜਵਯਾਕੁਲਿ ਪਰਿਹਰਿਸੁ ਦਯਰਦ ਰਪ

ਿਾਰਕ ਭਾੜਯਾ ਤ੍ਿੁਜ ਮ੍ੜੁ ਦ੍ਭਿ ਪਰਾਰੜਥਸੁਿੇ ਰਿੰ ਿ ੨੮-੧੪
ਰਿਤ੍ਯ ਮ੍ਂਗਲ਼ ਚਰਿਤ੍ ਜਗਦੁ
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ਤ੍ਪੱਰਤ੍ਰਸਥਰਤ੍ ਲਯ ਰਿਯਮ੍ਿ ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾ

ਿਤ੍ਰ ਯਪਦ ਬਂਿਮ੍ੋਚਕ ਸੁਮ੍ਿਸਾਸੁਿ
ਰਚੱਤ੍ਵ੍ੜੁ ੱਰਤ੍ਗਲ਼ਂਤ੍ੇ ਿਿੇ ਿ ਪਰ
ਮ੍ੱਤ੍ਿੱਲ ਸੁਹੜੁ ੱਜਿਾਪਤਿ

ਰਿਤ੍ਯਦਰਲ ਿੇਿੇਿੇਿੇਦੁ ਸੁਰਖਸੁਿ ਭਾਗਯ ਕਿੁਰਣਪੁ ਦੁ ੨੮-੧੫
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ਪਂਚਭੇਦ ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਿਿਿੁਪੁ ਰਿ
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ਰਿਂਰਚਜਿਕਿ ਤ੍ੋ ਿ ੁ ਮ੍ਿਦਰਲ
ਪਂਚਿਕਤਰਿ ਤ੍ਿਯ ਭਿਦੋਲ਼ੁ
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ਿਂਰਚਸਦੇ ਸਂਤ੍ੈਸੁ ਰਿਸ਼੍ਯਰਦ
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ਿਾਂਰਿਤ੍ਪਰਦ ਓਲੁਮ੍ੇਰਯਂਦਰਲ ਦਾਸਿੇਂਦਰਿਦੁ
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ਸਂਚਰਿਦਂਦਦਰਲ ਮ੍ਾਿੁ ਮ੍ਿਾਰਦਕਿਣਗਲ਼ ੨੮-੧੬

w

ਏਿੁ ਬੇਿੁਿੁਰਦੱਲ ਰਿੰ ਿ ਕੁ

w

w

ਯੋ ਰਿਗਲ਼ੁ ਬਿਲਂਜੇ ਲਕੁਮ੍ੀ

ਪਰਾਣਪਰਤ੍ ਤ੍ਤ੍ਵ ੇ ਸ਼੍ਰਿਂਦੋਿਗੂਰਿ ਗੁਣਕਾੜਯ
ਤ੍ਾਿੇ ਮ੍ਾਿੁਿਿੇਂਬ ਈ ਸੁ

ਜ੍ਝ੍ਨਨਯਾਿਿਿੇ ਕਿੁਰਣਸੁਿੁਦੇਮ੍ਗੇ ਮ੍

ਹਾਿੁਭਾਿ ਮ੍ੁ ਹ ੜ੍
ੁ ਮ੍ੁ ਹੁਃੁ ਪਰਾਰੜਥਸੁਿੇਰਿਰਿਤ੍ੇਂ ਦੁ ੨੮-੧੭
ਿਮ੍ੋ ਿਮ੍ੋ ਗੁਿੁਿੜਯ ਰਿਬੁਿੋ
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ੱੱਤ੍ਮ੍ ਰਿਿਰੜਿਤ੍ਰਿਦਰ ਕਲ੍ਪ

ਦੁਮ੍ਿੇਰਿਪੇ ਭਜਕਰਿਗੇ ਬਹੁਗੁਣਭਰਿਤ੍ ਸ਼੍ੁ ਭਚਰਿਤ੍
ਉਮ੍ੇਯ ਿਂਦਿ ਪਰਿਹਰਿਸ

ਹਂਮ੍ਮ੍ਤ੍ੇ ਬੁੱਿਯਾਰਦਂ ਰਦਰ ਯਗਲ਼ਾ

ਕ੍ਰਰਮ੍ਰਸ ਦਰਣਸੁਤ੍ਰਲਹਿੁ ਭਿਦੋਲ਼ਗਾਿ ਕਾਲਦਰਲ ੨੮-੧੮
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ਜਯਜਯਤ੍ੁ ਰਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ ਤ੍ਾਪ
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ਤ੍ਰ ਯਰਿਿਾਸ਼੍ਿ ਰਿਸ਼੍ਵਮ੍ਂਗਲ਼

ਜਯਜਯਤ੍ੁ ਚਾੜਵਾਂਗ ਕਿੁਣਾ
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ਿਯਿਰਦਂਦਰਲ ਿੋਰਿ ਜਿੁਮ੍ਾ
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ਜਯਜਯਤ੍ੁ ਰਿਦਯਾਪਰਦਾਯਕ ਿੀਤ੍ਭਯਸ਼੍ੋਕ
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ਮ੍ਯ ਮ੍ੜੁ ਰਤ੍ਗਲ਼ਿੁ ਪਰਿਹਰਿਸੁ ਭਕਤਰਿਗੇ ਭਿਦੋਲ਼ਗੇ ੨੮-੧੯

w

ਕਿੁਕਿੁਰਣ ਿੀਿੇਂਦਰਿਦੁ ਹੇ

w

w

ਿੋਿਲ ਿਰਮ੍ਸੁਿੇ ਰਿੰ ਿਰਿਗੇ ਬੇਂ

ਰਬਿਦੇ ਪਾਰਲਸੁ ਪਿਮ੍ ਕਿੁਣਾਰਸਂਿੁ ਏਂਦੇਂਦੁ
ਿਿੁ ਿਿੁਿੇ ਬਿੁਰਤ੍ੱਪ ਰਿਘ੍ਨਿ
ਤ੍ਿੇ ਦੁ ਭਗਿੰਿਾਮ੍ ਕੀੜਤਿੇ

ਿੁਰਿਦੁ ਿੁਰਿਸੇਂਰਿਂਦ ਪਰਰਤ੍ ਰਦਿਸਦਰਲ ਮ੍ਿੇਯਦਲੇ ੨੮-੨੦
ਏਕਰਿਂਸ਼੍ਰਤ੍ ਪਦਗਲ਼ੇ ਰਿਸੁਿ
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ਕੋਕਿਦ ਿਿਮ੍ਾਰਲਕੇਯ ਮ੍ੈ

ਿਾਰਕਤ੍ਿਯਾਂਤ੍ੜਗਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਪਰਾਣਪਰਤ੍ਯੇ ਰਿਪ
ਸ਼੍ਰੀਕਿਜਗੰਿਾਥਰਿੱਠਲ

ਸਵੀਕਰਿਰਸ ਸਵੜਗਾਪਿੜਗਰਦ
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ਤ੍ਾ ਕੋਿੁਿ ਸੌਖਯਗਲ਼ ਭਕਤਰਿਗਾਿ ਕਾਲਦਰਲ ੨੮-੨੧

8

