
પચં મહાયજ~ન સધંિ 
 
હરિકથામ્ર્ ઇતસસાિ ગરુુગળ 
કરુણરદિંદાપધનત ુપેળુવે 
પિમ ભગવદ્ભક્તસરિદનાદિરદ કેળુવદુુ 
 
જનધન ધપતસ ભ ૂવારિદાબંિ 
વેધનપ પચંાગ્નનયલિ નાિા 
યણન ધરિંશધતસ મધૂતસગળ વ્યાપાિ વ્યાપ્તતસગળ 
નેનેદુ રદવસગળેંબ સધમિેગ 
ળન ુધનિંતસિ હોધમસતુસ પા 
વનકે પાવનનેધનપ પિમન બેડુ પિમસખુ ૬-૧ 
 
ગગન પાવક સધમિે િધવ િ 
ગ્મમગળે ધમૂવ ુઅલચયેધનપદેુ 
હગલ ુનઅરગળે રકરિગળુ ચદં્રમગંાિ 
મ ઇગવિોદિનોળગે ઐદુ રૂ 
પગળ લચિંધતસધસ ભગ્ક્તસિસ મા 
તગુળ મરંવ મારિ હોધમસવુરુ ધવપધિતસરુ ૬-૨ 
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પાવકન ુપજન્ય સધમિેય ુ
પ્રાવહીપતસી ધમુગળે મે 
ઘાવલળગળલચ અણપ્રભે ગજનવે રકરિય ુ
ભાધવસવુદંુગાિ ધસરિિેં 
દી ધવિાગ્નનયોળપ્ધિજાતસન 
કોધવદરુ હોધમસવુિનરુદન પિમભકુધતસયલિ ૬-૩ 
 
િિલણયેંબદેુ અગ્નન સવંતસ 
સિવે સધમિે ધવહાયસવે હોગે 
ઇરુળુરિ રદશાગંાિવાતંસિરદનવિય રકરિય ુ
વરુષવેંબાહધુતસગલળિંદલિ 
હરિય મેચ્ચચધસ સકિિોળગ 
ધ્વરિયનાલગરુ સવરુપાત્મકન લચિંધતસસતુસ ૬-૪ 
 
પરુુષ ધશલખ વાક્સધમિે ધમૂવ ુ
કિણ વલચય ુજજિઃવે શ્રોથ્રગ 
ળેિેડુ રકરિગળુ િોચનગળંગાિવેધનસવુવુ ુ
ધનરુતસ ભુજંજસવુન્ન યદુકુિ 
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વિધનગવદાનગળુ એંદી 
પરિ સમપણેગૈયે કૈગોંિનરુદનરદ પોિેવ ૬-૫ 
 
મત્તે યોષાગ્નનયોળુ ધતસલળવદુ 
પસ્થ તસત્વવે સધમિે કામો 
ત્પધત્ત પિમાતગુળે ધમૂવ ુયોધન મહદલચ 
તસત્પ્રવેશાગંાિ રકરિગળુ 
ઉત્સહગળુત્સર્જનવ ુપરુુશો 
ત્તમધનગવદાનવેને કૈગોંડુ મધન્નસવુ ૬-૬ 
 
ઐદુ અગ્નનગળપ્લિ મરિયદે 
ઐદુ રુપાત્મકન ઇતપ 
તૈ્તદુ રૂપગળિનરુદનરદ નેનેવરિગે જનમુગળ 
ઐરદસન ુનલળનાઅ િણદોળુ 
મૈદુનન કાય્દંતેસ સિહવુ 
બૈદવગ ેગધતસધયત્ત ભયહિ ભક્તસવત્સિન ુ૬-૭ 
 
પચંનાિી તિુગદંદરદ 
પચંરૂપાતસાત્મકન ુતસા શટ 
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પચંરુપવ િરિધસ તસત્તન્નામરદિં કિેધસ 
પચંપાવક મખુરદ ગણુમય 
પચં ભતુસાત્મક શિીિવ 
પચંધવિ જીવરિગે કોટ્ટલિલિે િધમસવુન ુ૬-૮ 
 
ધવધિભવારદ સમસ્તસ જીવિ 
હ ઇદયદોળગેકાત્મનેધનસવુ 
પદુમનાભન ુઅચયતુસારદયનતંસ રૂપદલિ 
આરદસભુતૂસાધ્યાત્મવધિ દૈ 
વદોળુ કિેસવુ પ્રાણ નાગા 
લભિન ુદશરુપદલિ દશધવિ પ્રાણિોળલગદ્દુ ૬-૯ 
 
ઈિૈદુસાધવિદ ઇતપ 
ત્તાિધિક મનુ્નરુૂ રુપગ 
ળીિેિડુ સ્થાનદલિ લચિંધતસપદુનરુદનરદ બિુરુ 
નરુૂ ઇતપત્તેળધિક મ ૂ
િારુ સાધવિ રૂપરદિં દશ 
મારુતસિોલળદ્દવિવિ પેસરિિંદ કિેસવુન ુ૬-૧૦ 
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લચતૈ્તસવુદુુ એંટધિક ઇપ 
પત્ત ુસાધવિ નાલકુ શતસદૈ 
વત્ત ુમરુૂ  સમુધુતસગળુ ઇહધવપ્લિ પયતંસ 
હત્ત ુનાલકુ રુપગળ નેને 
વતુ્ત અવનીપરિ ધતસલળદુ પરુુ 
ષોત્તમન સવર પજૂેય માડુ કોંિાડુ ૬-૧૧ 
 
ઈિેિડુ શતસદ્વવ્યષ્ટધિક હરદ 
નારુ સાધવિ રૂપ સવ શ 
િીિદોળુ શધદારદગળધિષ્ઠાનદોળલગતપ 
મારુતસન ુનાગારદ રૂપરદ 
મિૂને ગણુમાધન શ્રી દુ 
ગાિમણ ધવદ્યા કુમોહવ કોડુવ કિણકે્ક ૬-૧૨ 
 
ઐદધવદે્યગળોળગે ઇહ ના 
ગારદગળધિષ્ઠાનદલિ િકુ 
મીિવન ુક ઇદ્ધોોલક મોદિાદૈદુ રૂપગળ 
તસા િરિધસ સજ્જનિધવદ્યવ 
છેરદસવુ તસામસરિગજ~ના 
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નારદગળ કોટ્ટવિવિ સાિનવ મારિસવુ ૬-૧૩ 
 
ગોવગુળોળુદ્ગીથધનહ પ્ર 
સ્થાવ રહિંકાિેિડુ રુપદ 
િાધવયજગળોલળહન ુપ્રધતસહાિાવ્હયગળોળુ 
જીવનપ્રદ ધનિન મનજુિો 
ળી ધવિદોલળહ પચં સામવ 
જાવ જાવકે નેનેવરિગે ઐરદસન ુજનમુગળ ૬-૧૪ 
 
યગુચતષુ્તસયગળપ્લિ તસાધન 
દ્દય્ગુપ્રવતસક િમ કમગ 
લળગે પ્રવતસક વાસદેુવાદીિેિડુ રૂપ 
તેસગેદુકોંડુ યગુારદક ઇત ુતસા 
યગુપ્રવતસકનેધનધસ િમ 
પ્રઘટકન ુતસાનાલગ ભકુતસરિગીવ સપંદવ ૬-૧૫ 
 
તસિેયોલળહ નાિાયણન ુગ ં
ટિેિે ઓિિોળુ વાસદેુવન ુ
બિદલિહ પ્રદ્યમુ્ન એિભાગદોળગધનરુદ્ધો 
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કેળલગનગંરદ સકંરુષણન 
ધતસલળદુ ઈ પરિ સકિ દેહગ 
ળોળગે પચંાત્મકન રૂપવ નોડુ કોંિાડુ ૬-૧૬ 
 
તસનધુવધશષ્ટરદ ઇતપ નાિા 
યણન ુકરટપાદાતંસ સકંરુ 
ષણન ુધશિજઘનાતંસવાલગહ વાસદેુવાખ્ય 
અધનધમષેશધનરુદ્ધો પ્રદ્ય ુ
મ્નન ુએિરદ બિભાગદલિ લચિં 
તસનેય માળ્પરિગુતેંસ મૈલિગે ધવધિ ધનષેિગળુ ૬-૧૭ 
 
પદુમનાભન ુપાલણયોળલગહ 
વદનદલિ હ ઇષીકેશ નાધસક 
સદનદલિ શ્રીિિન ુજજવ્હયેોલળલગતપ વામનન ુ
મ ઇદુળ ત્વનદેશરદ ધરધવક્રમ 
મધધુવિોધિય ુિોચનરદ ક 
ણદલિ ઇતપન ુધવષ્ણનુામક શ્રવણનેંદેધનધસ ૬-૧૮ 
 
મનદોલળહ ગોધવિંદ માિવ 
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િનપસખ તસત્વદોળુ નાિા 
યણન ુમહત્ત્વદોળુ અવ્યક્તસદોળુ કેશવન ુ
ઇધનતરુુપવ દેહદોળુ લચિં 
તસનેયગૈવ મહાત્મરિળેયોળુ 
મનજુિવિલિમિિે સરિ હરિક ઇપાબિરદ ૬-૧૯ 
 
નેિદોલળતપન ુક ઇષ્ણરૂપરદ 
જિદોલળતપન ુહરિયેધનધસ ધશલખ 
યોળગે ઇતપન ુપિશિુામનપુેંદ્રનેંદેધનધસ 
એિિોલળતપ જનાદનન ુબા ં
દળદોળચયતુસ ગિં નિહરિ 
પોળેવિોઅજ િસગળોળુ િસરૂપ તસાનાલગ ૬-૨૦ 
 
રૂપ પરુુષોત્તમન ુસ્પ₹હ 
પ્રાપકન ુઅધનરુદ્ધો શધદરદ 
વ્યાધપધસહ પ્રદ્યમુ્નનપુસ્થરદ વાસદેુવધનહ 
તસા પોળેવ પાયસુ્થનાલગ જ 
યાપધતસય ુસકંરુશણન ુસ ુ
સ્થાપકન ુઅહ પાદદોળુ દામોદિન ુપોળેવ ૬-૨૧ 
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ચતિુધવિંશધતસ તસત્વદોળુ શ્રી 
પધતસય ુઅધનરુદ્ધોારદ રૂપરદ 
ધવતસતસનાલગદ્દલખળજીવિ સહંનનદોળગે 
પ્રતસધતસયદંરદ સધુત્ત સતુ્તતુસ 
ધપતસ ઇગલળગે તસપકનેધનધસ કોં 
િતળુ મરહમન ુષણ્ણવધતસ નામદલિ નેિેધસહન ુ૬-૨૨ 
 
ચતિુધવિંશધતસ તસત્વદોળુ તસ 
ત્પધતસગળેધનસવુ બ્રહ્મમખુ દે 
વતસેગળોળુ હન્નોંદુ નિૈૂવતે્તિડુ રૂપ 
ધવતસતસનાલગદે્દલિ જીવિ 
જતસન માડુવગોસગુ જગ 
ત્પધતસગે એનાદરુ પ્રયોજનધવલિધવદરિિંદ ૬-૨૩ 
 
ઇંરદિાિવ શગ્ક્તસ મોદિા 
દોંદધિક દશરૂપરદિંદલિ 
પોંરદહન ુસકિેંરદ્રયગળલિ પરુુષનામકન ુ
સુદંિપ્રદ પણૂજ~નાના 
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નદંમય લચદે્દહદોળુ તસા 
વદંિઅણવગિદિે પિમાતતસનાલગતપ ૬-૨૪ 
 
આિધિક દશરૂપરદિંદલિ 
તસોરુધતસતપન ુધવશ્વલિિંગ શ 
િીિદોળુ તૈસજસન ુપ્રાજ~નન ુતયુનામકન ુ
મિૈૂદુ રૂપગળ િરિસતુસ 
િીિૈદુ કિણદોળુ મારરદ 
ખેિ ધશલખ જિ ભધૂમયોળલગહનાત્મનામદલિ ૬-૨૫ 
 
મનદોળહકંાિદલિ લચિં 
તસનેય માળ્પદુુ અંતસિાત્મન 
ઘનસતુસત્ત્વરદ પિમનવ્યક્તસદલિ જ~નાનાત્મ 
ઇધનત ુપચંાશડ્વિણ વે 
દ્યન અજાદૈવત્ત ુમધૂતસગ 
ળન ુસદાસવર દેહગળલિ પજૂજપદુુ ૬-૨૬ 
 
ચતિુધવિંશધતસ તસત્વદોળુ તસતસ 
પધતસગળેધનસવુ બ્રહ્મમખુ 
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દેવતસેગળોળુ હરદમરુુ સાધવિદેંટુ નિૂધિક 
ચતિુધવિંશધતસ રૂપરદિંદલિ 
ધવતસતસનાલગદે્દલિિોળુ પ્રા 
ક ઇઉતસ પરુુષનદંદલિ પચંાત્મકન ુિધમસવુન ુ૬-૨૭ 
 
કેશવારદ સમુધૂતસ દ્વાદશ 
માસ પુડં્રગળપ્લિ વેદ 
વ્યાસ અધનરુદ્ધોારદ રૂપગળારુ  ઇતગુળલિ 
વાસવાલગહનેંદુ ધરિંશધતસ 
વાસિરદ સત્કમ િમ ધન 
િાશેધયિંિલિ માડુ કરુણવબેડુ  કોંિાડુ ૬-૨૮ 
 
િોષ્ટ કાચંન િોહ શૈિજ 
કાષ્ટ મોદિાદલખળ જિ પિ 
મેષ્ષ્ટ મોદિાદ લખળ ચેતસનિોળગે અનરુદનવ ુ
ચેષ્ટેગળ મારિસતુસ ધતસલળસદે 
પે્રષ્ટનાલગદે્દલિરિગે સ 
વેષ્ટદાયક સતૈંસસવુન ુસવ જીવિન ુ૬-૨૯ 
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વાસદેુવાધનરુદ્ધો રૂપરદ 
પુ ંશિીિ દોલળહન ુસવદ 
સ્ત્રી શિીિદોલળહન ુસકંરુષણન ુપ્રદ્યમુ્ન 
દ્વાસપુણ શ ઇધતસ ધવનતુસ સ 
વા સધુનિય નાિાયણન સદુ 
પાસનેય ગૈગવિે જીવન્મકુ્તસિેધનસવુરુ ૬-૩૦ 
 
તસન્નતંસાનતંસ રુપ રહ 
િણ્ય ગભારદગળોળગે કા 
રુણ્યસાગિ હિરહ અવિવિલખળ વ્યાપિ 
બન્ન બિદિે મારિમારિધસ 
િન્યિેધનધસ સમસ્તસ રદધવજિ 
પણુ્યકમવ સ્વીકરિધસ ફિધવત્ત ુપાલિસવુ ૬-૩૧ 
 
સાગિદોલળહ નરદય જિભે 
દાગસદોલળતપધદ બલિવ ુ
કાગેગચુ્ધબગળરિયેબલિવે નરદય જિગ્સ્થધતસય 
ભોલગવિ પરિયકંશયનનો 
ળી ગણુરય બદ્ધો જગધવહ 
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દાગમજ્જ~ન્યરુ ધથલળવિજ્નન્યાધનગલળગળવિદુ ૬-૩૨ 
 
કિણગણુ ભતૂસગળોળગે તસ 
દ્વિિેધનપ બ્રહ્મારદ રદધવજિો 
ળરિત ુરુપચતષુ્ટયગળનરુદનરદનરદ સવર 
સ્મરિસતુસનમુોરદસતુસ રહનગતુસ 
પિવશરદ પાડુવવરિગે તસ 
ધન્નિવ તસોરિધસ ભવધવમકુ્તસિ મારિ પોધષસવુ ૬-૩૩ 
 
મિૂરૂપન ુમનદોલળહ શ્રવ 
ણાલિયોળલગહ મત્સ્ય કૂમન ુ
કોિરુપન ુત્વગ્રસનદોળલગતપ નિધસિંહ 
બાિવટુ વામનન ુનાધસક 
નાળદોળુ વદનદલિ ભાગવ 
વાલિભજંન હસ્તસદોળુ પાદદલિ શ્રીક ઇષ્ણ ૬-૩૪ 
 
જેન ધવમોહક બદુ્ધો પાયગુ 
દનજુમદન કષ્લક મેઢ્રરદ 
ઇધનત ુદશરુપગળ દશકિણગંળલિ ધતસલળદુ 
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અનભુધવપ ધવષયગળ ક ઇષ્ણા 
પણવેનલ ુકૈગોંબ વ ઇજજના 
દન વિ જગન્નાથ ધવઠ્ઠિ ધવશ્વવ્યાપકન ુ૬-૩૫ 
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