
હરિકથામૃથસાિ 
બૃહત્તાિતમ્ય સધંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથ ુપળેુવે 
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કેળુવુધ ુ
 
હરિ ધસરિ ધવરિિંચીિ મુખ ધિ 
જિિ આવશેાવતાગળ 
સ્મરિસુ ગુણગણ સવકાલરિ ભક્ક્ત પવૂકરિ 
 
મીિ કૂમ ક્રોડ િિહરિ 
માણવક ભગુૃિામ િશિથ 
સૂનુ યાિવ બુદ્ધ કલ્કી કધપલ વકંુૈઠ 
શ્રીધિવાસનુ વ્યાસ ઋષભ હ 
યાિિ િાિાયિી હં 
સાધિરુદ્ધ ત્રિધવક્રમ શ્રીિિ હૃધષકેશ ૨૧-૦૧ 
 
હરિય ુિાિાયણનુ કૃષ્ણા 
સુિ કુલાતંક સૂય સમપ્રભ 
કિેસુવનુ ધિદુષ્ટ સુખ પરિપણૂ તાિેંદુ 
સવિેવોત્તમનુ સવગ 
પિમ પરુુષ પિુાતિ જિા 
મિણ વજજત વાસુિેવાદ્યધમત રૂપાત્મ ૨૧-૦૨ 
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ઈ િળળિભવજિધિ લકુમી 
જ્ઝ્ન્યાિ બલ ભક્ત્યારિ ગુણ સ ં
પણૂલેધિપળુ સવકાલરિ હરિકૃપાબલરિ 
હીિળેધિપળિતં ગુણરિ પ ુ
િાણ પરુુષગે પ્રકૃત્રતળગનુ્ન સ 
માિિેધિસુવરિલ્લ મુક્તામુક્ત સુિિોળગે ૨૧-૦૩ 
 
ગુણિયગળમાધિ શ્રી કંુ 
ળભળણ મહા દુગાભં્રળણ રુ 
ક્મમળણયુ સત્ય શાતં્રત કૃધથ જય માય મહલકુધમ 
જિકજા કમલાલયા િ 
ઇણયેુ પદ્માત્રિલોકેશ્વરિ 
અણમુહધત્તિોળળદ્દુ ઉપમાિરહતળેધિસ્વળુ..ઃ ખાશ_૨૧-૦૪ 
 
ઘોટકાસ્યિ મડરિળગિંતળલ 
હાટકોિિ પવિિીવરુ 
કોત્રતગુણરિિંિિમિેધિપરુ આવ કાલિળલ 
ખટેપત્રતશષેામિેંદ્રિ 
પાટુ માડિે શ્રીશિ કૃપા 
િોટરિિંિળલ સવિોળુ વ્યાપાિ માડુવરુ ૨૧-૦૫ 
 
પરુુષ બ્રહ્મ ધવરિિંળચ મહા 
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્મરુત મુખ્યપ્રાણ ઢ્રુધથસ્મૃધથ 
ગુરુવિ મહાધ્યાત બલ ધવજ્ઝ્ન્યાિત ધવખ્યાત 
ગિળભમુભવિોગ ભષેજ 
સ્વિ વિણ વિેસ્થ જીવ ે
શ્વિ ધવભીષણ ધવશ્વચષે્ટક વીતભય ભીમ ૨૧-૦૬ 
 
અધિલ ક્સ્થત્રત વિૈામયધિધિ િો 
ચિ ધવમુક્ક્તગ િિં િશમત્રત 
અધિધમષેશાધિદ્ર શુળચ સત્ત્વાત્મક શિીિ 
અણમુહદ્રપૂાત્મકામૃથ 
હનુમિાદ્યવતાિ પદ્મા 
સિ પિધવ સપં્રાપ્ત પરિસિ આખણાશ્મસમ ૨૧-૦૭ 
 
માતરિશ્વ બ્રહ્મરુ જગ 
ન્નાતગેિમાિીિિેધિપરુ 
શ્રીતરુળણવલ્લભનુ ઈવિોળાવકાલિળલ 
િીત ભક્ક્ત જ્ઝ્ન્યાિ બલ રૂ 
પાત્રતશયરિિંરિદ્દુ ચતેિા 
ચતેિગળોળુ વ્યાપ્તિેધિસુવ તત્તિાહ્વયરિ ૨૧-૦૮ 
 
સિસ્વત્રત વિેાજત્મકા ભજુજ 
િિહરિગુરુભક્ક્ત બ્રાહ્મી 
પિમ સુખ બલપણૂ ેશ્રદ્ધા પ્રીત્રત ગાયત્રિ 
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ગરુડશષેિ જિધિ શ્રી સ ં
કરુષણિ જયા તનુજે વાણી 
કિણિીયામકે ચતુિશભવુિ સ્મા્યે ૨૧-૦૯ 
 
કાળળ દ્રૌપરિ કાધશજા પા ં
ચાળલ ધશવક્યેંદ્ર સિેા 
કાલમાિી ચદં્ર દુ્યસભાિામ ભાિત્રતગ ે
ઘાળળ બ્રહ્મિ યુવત્રતયરુ એ 
ળેળુ ઐવત્તોંદુ ગુણરિિં 
કીળુ એધિપરુ તમ્મ પત્રતગળળિંિલાવાગ ૨૧-૧૦ 
 
હરિ સમીિાવશે િિ સ ં
કરુષણાવશેયુત લમણ 
પિમપરુુષિ શુક્લકેશાવશે બલિામ 
હિ સિાધશવ તપ અહંકૃથ ુ
મરુતયુક્ત શુકોધ્વપટ ત 
ત્પરુુષ જયગીષ્વૌવ દ્રૌણી વ્યાિ દૂવાસ ૨૧-૧૧ 
 
ગરુડ શષે શશાકંિળ શ ે
ખિરુ તમ્મોળુ સમરુ ભાિતી 
સિધસજાસિ પજત્િગિમરુ નૂરુ ગુણરિિંિ 
હરિમડરિ જાંબવત્રતયોળુ શ્રી 
તરુળણયાવશેધવહુિેંરિગુ 
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કોિત ેએધિપરુ ગરુડશષેરિગૈવિૈદુ ગુણ ૨૧-૧૨ 
 
િીલ ભદ્રા ધમિધવિંિા 
મેલેધિપ કાળળિંરિ લઅણ ે
બાલેયરિળગિંતિમ વારુળણ સૌપળણ ળગરિજા 
શ્રીલકુધમયુત િેવતી ધસરિ 
મૂલરૂપરિ પયેળેધિપળુ 
શલૈજાદ્યરુ િશગુણાિમ તમ્મ પત્રતગળળગે ૨૧-૧૩ 
 
િિહરિ આવશે સયંુત 
િિ પિંુિિ ગાધિ કુશ મં 
િિદુ્યમ્િ ધવકુઇવાળલ ઇંદ્રિવતાિ 
ભિત બ્રહ્માધવષ્ટ સાબં સુ 
િરુશિ પ્રદુ્યમ્િ સિકા 
દ્યિોળળગપ્પ સિત્કુમાિનુ શણ્મુખ કામ ૨૧-૧૪ 
 
ઈિૈદુ ગુણ કરડમ ેપાવત્રત 
વારુણીયરિળગિંદ્ર કામ શ 
િીિમાધિ પ્રાણ િશગુણવવિ શક્રધિગ ે
માિજાિત્રત િક્ષ ગુરુ વ ૃ
થ્રારિજાયા શળચ સ્વયંભવુ 
િારુજિ સમ પ્રાણગવિરુ હતુ્ત ગુણરિિંિ ૨૧-૧૫ 
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કામપિુધિરુદ્ધ સીતા 
િામિાનુજ શતુ્રહિ બલ 
િામિાનુજ પૌિિધિરુદ્ધિોળગધિરુદ્ધ 
કામભાયા રુમમવત્રત સ 
ન્નામ લઅણળેધિસુવળુ પૌ 
લોધમ ળચિાગંિેયુ તાિાવિેડુ પસેરુગળુ ૨૧-૧૬ 
 
તાિિામક િતેયેોળુ સી 
તાિમણિાિાધિધસિનુ સ 
મીિયુક્તોદ્ધવનુ કૃષ્ણગે પ્રીયિધેિધસિનુ 
વારિજાસિયુક્ત દ્રોણનુ 
મૂરુ ઇળેયોળુ બૃહસ્પત્રતગવ 
તાિવેંબરુ મહાભાિત તાત્પયિોળગે ૨૧-૧૭ 
 
મનુ મુખ્યાદ્યરિળગિંત પ્રવહનુ 
ગુણરિ પચંક િીચિધેિસુવ 
ઇિ શશાકંરુ િમમાિધવ એિડુ ગુણરિિંિ 
કધિયિેધિપરુ પ્રવહળગિંતળલ 
રિિપ શધશ યમિમરૂપગ 
ળનુરિિરિ ળચિંત્રતપદુુ સતંરુ સવકાલિળલ ૨૧-૧૮ 
 
મરુતિાવશેયુત િમજ 
કિરડ ધવદુિનુ સત્યજજતુ ઈ 

6

www.yo
us

igm
a.c

om



િેિડુ િમિ રૂપ બ્રહ્માધવષ્ટ સુગ્રીવ 
હરિય રૂપાધવષ્ટ કણનુ 
તરુળણગેિડવતાિ ચદં્રમ 
સુિપિાવશેયુતિગંિિધેિધસકોળુત્રતપ્પ ૨૧-૧૯ 
 
તરુળણળગિંતળલ પાિ પાિિે 
વરુણ િીચનુ મહાળભષક િિ 
દુિ સુષેણનુ શતંનુવ ુિાલ્વરુ વરુણરૂપ 
સુિમુિીિાિિનુ રકિંળચત 
કોિત ેવરુણગે અક્મિભગુૃવજ 
ગોિળપજત્િ પ્રસૂત્રત મૂવરુ િાિિધિગિમ ૨૧-૨૦ 
 
િીલ દૃષ્ટદુ્યમ્િ લવ ઈ 
લેળલહાિિ રૂપગળુ ભગુૃ 
કાળલલોદ્દિરિિંિ હરિયનુ વ્યાિિધેિધસિનુ 
એળુ ઋધષગળળગુત્તમરુ મુધિ 
મૌળળ િાિિગિમ મૂવરુ 
ગાળળયતુ પ્રહ્લાિ બાહ્લીકિાયિધેિધિધસિનુ ૨૧-૨૧ 
 
જિપ કમજિોળગ ેિાિિ 
મુધિયનુગ્રહ બલરિ પ્રહ્લા 
િિલ ભગુૃમુધિ િઅ પજત્િગે સમિધેિસુકોંબ 
મનુ ધવવસ્વાિ ગાધિજેવરુ 
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અિલળગિંતળલ રકિંળચતાિમ 
એણ ેએધિસુવરુ સપ્તઋધષગળળગેલ્લ કાલિળલ ૨૧-૨૨ 
 
કમલસભંવભવિેધિપ સ ં
યધમ મિીળચયુ અત્રિ યંળગિ 
સુમત્રત પલુહ ક્રતુ વધસષ્ઠ પલુસ્ત્યમધુિ સ્વાહ 
િમણગિમરુ ધમિિામક 
દુ્યમળણ િાહૂયુક્ત ભીષ્મક 
યમળરૂપનુ તાિિામકિધેિધસ િતેયેોળુ ૨૧-૨૩ 
 
ધિિઋત્રતગેિડવતાિ દુમુખ 
હરિયુત ઘટોત્કજનુ પ્રાવરહ 
ગુરુમડરિ તાિાસમરુ પજ્યગુત્તમરુ 
કરિગોિળ સયંુક્તભગિ 
ત્તિસુ કત્થિ િિપ રૂપગ 
ળેિદુ ધવઘ્િપ ચારુિેષ્ણનુ અધશ્વધિગળુ સમ ૨૧-૨૪ 
 
દ્રોણ ધ્રવુ િોષાકાક્મિ 
પ્રાણ દુ્ય ધવભાવસુગળેંટુ કૃ 
શાનુ શે્રષ્ઠ દુ્યિામવસુ ભીષ્માય બ્રહ્મયતુ 
દ્રોણિામક િિંગોપ પ્ર 
િાિ અક્મિયનુળળિેળુ સ 
માિિેધિપરુ તમ્મોળગે જ્ઝ્ન્યાિારિ ગુણરિિંિ ૨૧-૨૫ 
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ભીમિૈવથવોજજૈકપાિામહિ બહુરૂપકનુ 
ભવ વામ ઉગ્ર વષૃાકધપયરહબુઢ્ધિયેનુધથપ્પ 
ઈ મહાથ્મિ મઢ્યિોળગે ઉમામિોહિનુથ્થમનુ 
િશિામકરુ સમિેધિધસકોમ્બરુ થમ્મોળેમ્િમે્ધ ુ૨૧-૨૬ 
 
ભરૂિયજૈકપિા વરહબુઢ્ધિિધયધ ુરુધ્રગણપસમ્યુથ 
ભરૂિશ્રવિમે્િધેિપ શલધવરુપાક્ષિામકનુ 
સૂરિકૃપ ધવષ્કમ્બ સહિ ેવારુણાગ્રળણ સોમિથ્થનુ 
થા િળચધસિ ધ્ધ્વરૂપ ઢ્િેયોળુ પથ્રપાપકનુ ૨૧-૨૭ 
 
િવેશક્રનુરુક્રમા ધમથ્રાવરુણપજ્ય 
ભગપષૂાધવવસ્વાિ સધવથઢૃ્ાથ આયયમથ્વષ્તા 
િવેકીસુથિધ્લ્લ સધવથધૃવભાવસૂસુથ ભાનુ 
એધિસુવ જ્યાવિપયુથ વીિસિેનુ થ્વષ્તૃિામકનુ ૨૧-૨૮ 
 
એિડધિક િશ સૂયિોળુ મૂ 
િેિડુ જિરુત્તમ ધવવસ્વાિ 
વરુણ શક્રનુરુક્રમનુ પજ્ય ધમિાખ્ય 
મરુતિાવશેયુત પાડૂં 
વિ પિાવહિેંિેધિપ કે 
સરિ મૃગપ સપંાત્શે્વત િયરુ મરુિંશ ૨૧-૨૯ 
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પ્રધથભવાથનુ ચરેકથનુ ધવપઠુૃવધેિસુવનુ સૌંય 
મારુથ ધવથથશવોથ્થમુ્ગ ગજિામકરુ પ્રાણામ્શ 
ધ્ધ્વધથયપાિ ગવાક્ષ ગવય થધૃથયવ્યાિ ઉિાિ 
વષૃપવથળુ શવથ્રાથ ગમ્ઢ્સુમાિિરુ સમાિ ૨૧-૩૦ 
 
ઐવિોળગી કંુત્રતભોજનુ 
આધવિામક િાગકૃકલનુ 
િેવિત્તિિજંયરુ અવતાિવજજતરુ 
આવહોદ્વહ ધવવહ સવંહ 
પ્રાવહીપત્રત મરુત પ્રવહધિ 
ગાવકાલકુ રકિંળચિિમરુ મરુદ્ગણગલેલ્લ ૨૧-૩૧ 
 
પ્રાણોપાિ વ્યાિોિાિ સ 
માિ િૈવિનુળળદુ મરુતરુ 
ઊિિેધિપરુ હતુ્ત ધવશે્વિેવરિવરિિંિ 
સૂનુગળુ એધિસુવરુ ઐવરુ 
માધિિી દ્રૌપત્રતગે કેલવરુ 
ઓળણયોળુ કૈકેયિેધિપરુ એલ્લ કાલિળલ ૨૧-૩૨ 
 
પ્રત્રતધવિંદ્ય શુ્રતસોમ શુ્રતકી 
રુત્રત શતાધિક શુ્રતકમ દ્રૌ 
પત્રત કુવિરિવિોળગે અળભતામ્ર પ્રમુખ ળચિ 
િથનુ ગોપરકશોિ બલિેં 
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બતુલિૈ ગંિવરિિંિળલ 
યુતરુ િમ વકૃોિિારિજિેં દુ કિેસુવરુ ૨૧-૩૩ 
 
ધવધવિ મૈંિરુ િકુલ સહિે 
વ ધવભ ુત્રિધશખાશ્વધિગળળધ્લ્લ 
રિધવપિાવશેધવહુિેંરિગુ દ્યાવા પધૃ્થ્વ ઋભ ુ
પવિસુત ધવષ્વક્સિેનુમા કુવિ 
ધવઘ્િપ િિપ મોિલા 
િવરુ ધમિગે રકિંળચતાિમિેધિધસકોળુત્રતહરુ ૨૧-૩૪ 
 
પાવકાક્મિ કુમાિિધેિસુવ 
ચાવિવરુચથ્યમુધિ ચાઉષ 
િૈવત સ્વાિોળચષોત્તમ બ્રહ્મ રુદ્રેંદ્ર 
િેવ િમનુ િઅિામક 
સાવિળણ શધશળબિંદુ પથૃ ુધપ્ર 
યવ્રતનુ માિંાત ગયનુ કકુસ્થ િૌષ્યંત્રત ૨૧-૩૫ 
 
ભિથઋષભજહરિળણજધ્ધ્વજ ભિથમોિલાિળખળ 
િાયિો ળળરુધથહુધ ુશ્રીધવષ્નુપ્રાણવશે પ્રધથધિિધિ 
વિધિધવસ્પધથ શમ્ભ ુઅધ્ભથુ કિેસુવનુ બળલ ધવઢૃ 
ઢ્રુથશુળચ સરિયધેિદુ ઋથઢ્ામ મોિલાિશ્તગમ્ઢ્વ ૨૧-૩૬ 
 
અિસધેિપ કમજરુ વશૈ્વા 
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િિગિમ શતગુણરિ ધવઘ્િ ે
શ્વિગે રકિંળચદ્ગુણ કરડમે બળલ મુખ્ય પાવકરુ 
શિભ પજ્યાખ્ય મેઘપ 
તિળણ ભાયા સજં્ઝ્નિ ેશાવરિ 
કિિ પજત્િયુ િોરહણી શ્યામલેયુ િેવરકયુ ૨૧-૩૭ 
 
અિધસયેધિપળુ િમિાજગે 
વરુણ ભાયોષારિ ષટ્કરુ 
કોિત ેએધિપરુ પાવકાદ્યરિગેિડુ ગુણરિિંિ 
એિડુ મૂજિરિિંિમ સ્વાહ 
કિેસુવળુષાિેધવ વશૈ્વા 
િિિ મડરિગે િશગુણાવિળધશ્વિી ભાયા ૨૧-૩૮ 
 
સુિરુશિ શક્રારિ સુિયુત 
બુિનુ તાિળભમ્યુવધેિસુવ 
બુિધિળગિંિાધશ્વિીભાય શલ્ય માગિિ 
ઉિિજોષાિેધવળગિંતળલ 
અિમિધેિપ શિશૈ્ચિનુ શધિ 
ગિમ પષુ્કિ કમપનુ એધિસુવનુ બુિરિિંિ ૨૧-૩૯ 
 
ઉદ્વહા મરુતાક્્વત ધવિા 
િ ત્રદ્વત્રતય સજંયનુ તુંબુિ 
ધવધ્વદુત્તમ જિમયે ત્વષ્ટૃિયુત ળચિિથ 
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સત્રદ્વનુત િમઘોષક કબં 
િ દ્વયરુ ગંિવ િનુ મનુ 
પદ્મ સભંવયુતાક્રુિ રકશોિિધેિસુવનુ ૨૧-૪૦ 
 
વાયુયુથ ઢ્રુથિાશ્િ ધિધવજિ ગાયકનુ ઢ્રુથિાશ્િ 
િક્રનુ િાય ધ્રપુિિવહધવધશષ્તાહૂહુ ગમ્ઢ્વ 
િાયક ધવિાત્રદ્વવહયથુ હહજ્ઝ્ન્યેય ધવધ્યાઢ્િિ ે
અજગિ થાયેધિસુવનુ ઉગ્રસિેિ ેઉગ્રસિેાખ્ય ૨૧-૪૧ 
 
ળબસજસમ્ભવયુક્થ ધવશ્વાવસુયુઢ્ામ્યુથ્થ 
મૌજસ ળબસજધમથ્રયમયુથ પિાવસુધવધિસુધથપ્પ 
અસમધમથ્રાક્્વથ સથ્યજજથ ુવસુઢે્યોળુ ળચથ્રસિે 
મૃથમ્ઢ્સરુ ગાયકિેમ્ધ ુકિેસુવિાવ કાલિળલ ૨૧-૪૨ 
 
ઉળળિ ગમ્ઢ્વરુગળેલ્લરુ બળલ મોિલ ુ
ગોપાલિેધિપરુ ઇળેયોળગે સિૈમ્ઢ્મ્િધપમ્ગળેપ્સિસ્થ્રીયુ 
ધથલ ઉથ્થધમ પવૂિળલ િકુલિ લલિ ેપાવધથયેધિસુવળુ 
કુલિ ગોધપયિેલ્લ શબિીમુખ્યિપ્સિરુ ૨૧-૪૩ 
 
કૃષ્ણવથ્મિ સુથિોળગે શથધ્વ્યશષ્તસાધવિ 
સ્થ્રીયિધ્લ્લ પ્રધવષ્તળાળગ િમામ્બ થથ્થ્મામરૂપિળલ 
કૃષ્િ મરહધષયિોળગે ઇપ્પળુ થ્વષ્તુ્રસ પધુથ્ર કશરેુ 
ઇવિોળુ શે્રશ્ટળેધિપળુ ઉળળિ ઋધષગણગોધપકાસમરુ ૨૧-૪૪ 
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સૂનુગળુ એધિસુવરુ િવે કૃશાનુધવગ ેક્રથધુસમ્ઢુ 
સુળચપવ માિકૌધશકિૈધ ુથમુ્બુરુ ઊવયશીશથરુ 
મેિકાઋધષિાયરુગળા જાિસુિરિગે સમિેધિપરુ 
સુિાણકિિાખ્યાથ ધિધવજરુ જિકિેધિસુવરુ ૨૧-૪૫ 
 
પાવકરિળગિંતિમિેધિસુવ 
િેવકુલજાિાખ્ય સુિગણ 
કોધવિિ િાિા સુધવદ્યરિ સોત્તમિ ધિત્ય 
સધેવપરુ સદ્ભક્ક્તપવૂક 
સ્વાવિરિગુપિેધશસુવરુ ધિ 
િાવલંબિ ધવમલ ગુણગલ પ્રત્રતરિવસિધ્લ્લ ૨૧-૪૬ 
 
સુિિોળગે વણાશ્રમગળેમ્બેિદુ ઢ્મગળળલ્લ 
થમ્મોળુ ધિરુપમરુ એમ્િધેિધસકોમ્બરુ થાિથમ્યિળલ 
ગુરુધશષ્યથ્વવી ઋધશગળોળ ળગરુધથહુધ ુઅજાિસુિરિગે 
ળચિધપથ્રુશથાઢ્મમિેધિસુવરુ એળુ જિરુળળધ ુ૨૧-૪૭ 
 
ળચિધપથગૃળળમ્િઢ્મ ગમ્ઢ્વરુગળેધિપરુ 
િવેિામક કોિથયેેધિસુવ ચક્રવધથગળળમ્િ ગમ્ઢ્વ 
િિિોળુથ્થમિેધિસુવરુ હને્નિદુ એમ્બથ્થમે્તુ ગુણિળલ 
રહરિયિેધિપરુ ક્રમધિ િવેાવશેબલધિમ્િ ૨૧-૪૮ 
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િેવતગેળળિં પ્રષે્યિેધિપરુ 
િેવગંિવરુગળળવરિિં 
િાવકાલકુ ધશઇતરુ િિિામ ગંિવ 
કેવલત્રતસદ્ભક્ક્તપવૂક 
યાવરિિંરદ્રયગળ ધિયામક 
શ્રીવિિ ેએંિરિતુ ભજજપરુ માનુષોત્તમરુ ૨૧-૪૯ 
 
બાિિાયણ ભાગવત મોિ 
લાિ શાસ્ત્રગળધ્લ્લ બહુધવિ 
દ્વાિશ િશ સુપચંધવિંશત્રતશત સહસ્રયતુ 
ભિેગળ પળેળિનુ સ્વોત્તમ 
આરિતયેાવશેબલરિ ધવ 
િોિ ળચિંત્રતસબાિરિદુ સાધજુિ સમ્મતવ ુ૨૧-૫૦ 
 
ઇવરુ મુકુત્રતગે યોમયિેંબરુ 
શ્રવણ મિિારિગળ પિમો 
ત્સવરિ માડુત કેળળ િળલયુત િમકામથ 
ત્રિધવિ ફલગળપઇેસિે શ્રી 
પવિમુખ િેવાતંિાત્મક 
પ્રવિતમ ધશષ્ટેષ્ટિાયકિેંદુ સ્મરિસુવરુ ૨૧-૫૧ 
 
ળણથ્યસમ્સારિગળુ ગુણિોષાથ્મકરુ બ્ર માધિજીવરુ 
ભુ્રથ્યિેમ્બરુ િાજિોપાધિયળલ હરિયમે્બ 
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કૃધ્થ્થવાસનુ બ્ર મ શ્રીધવષ્ણથુ્રયરુ સમધ:ુખ 
સુખ વથુ્પધ્થ્થમૃધથભય પળેુવરુ અવથાિગળળગે સિા ૨૧-૫૨ 
 
થાિથમ્યજ્ઝ્ન્યાિધવલ્લિ ેસૂરિગળુ ધિક્મ્િસુથ ધિથ્યધિ 
થોરુધથપ્પરુ સુજિિોપાધિયળલ િિિોળગ ે
ક્રૂિકમાસક્થિાળગ શિીિપોષણગેોસુગધિ 
સમ્ચાિ માળ્પરુ આ્યિવેથ ેિીચિાલયધિ ૨૧-૫૩ 
 
િશપ્રમધથય માથાજઢઢ્યોળુ સુમ િસિેધિપ િથ્િ 
ગળિવલો રકધસ થગેેધ ુપ્રાકૃથશુભાષાથમ્થગુળ 
િળચધસ અસુપધથ શ્રીિમણધિગે સમધપધસિ ેસજ્ઝ્જિરિિનુ 
સમ્થોધષસળલ િોષગળેળણસિલે કારુણ્યિળલ ધિથ્ય ૨૧-૫૪ 
 
ધિરુપમિ શ્રીધવષ્ણ ુલક્શ્મી સિધસજોધ્ભવવાયુવાણી 
ગરુિષણ્મરહધષયરુ પાવધથશક્રસ્મિપ્રાણ 
ગુરુસ્વાયમ્ભ ુપ્રવહસુઊયનુ વરુણિાિિ વત્રિ 
સપ્થાધ્મ્ગિરુ ધમથ્ર ગણશે પઠુૃગમ્ગાસ્વાહબુઢ્નુ ૨૧-૫૫ 
 
તિળણતિય શિશૈ્ચિનુ પ ુ
ષ્કિિજાિજ ળચિધપતરુ ગ ં
િવિીવરુ િેવ માનુષ ચક્રવત્રતગળુ 
િિિોળુત્તમ મધ્યમાિામ 
કિેસુવરુ મધ્યોત્તમરુ ઈ 
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િેિડુ જિ કૈવલ્યમાગસ્થિેંિાિધમપ ે૨૧-૫૬ 
 
સાિભક્ક્ત જ્ઝ્ન્યાિરિિં બૃહ 
ત્તાિતમ્યવિરિતુ પરઠસુવ 
સૂરિગળળગનુરિિરિ પરુુષાથગળ પિૈૂસી 
કારુળણક મરુતાતંિાત્મક 
માિમણ જગન્નાથધવટ્ઠલ 
તોરિકોંબનુ હૃત્કમલિોળુ યોમયતગેળરિતુ ૨૧-૫૭ 

17

www.yo
us

igm
a.c

om




