
પન્ચ્ટન્ચમત્ર સધંિ 
 
હરિકથામ્ર્ ઇતસસાિ ગરુુગળ 
કરુણરદિંદાપધિત ુપેળુવે 
પિમ ભગવદ્ભક્તસરિદિાદિરદ કેળુવદુુ 
 
ભ ૂસલિિ ધિલિ પવિ ભતૂસા 
કાિદોળગૈદૈદુ તસન્ચમા 
ત્રા સરહતસ ઓંદધિક પચંિદ્વણણ વેદ્ય 
ઈ િિીિરદ વ્યાધપધસદ્દુ સ ુ
િાસિુરિગે ધિિંતસિદલિ સ ુ
િાસિુપ્રદિાલગ આડુવ દ્વધેિપિ બરિવ ૭-૧ 
 
પ્રણવપ્રધતસપાદ્ય ધત્રિામરદ 
તસનધુવિોળુ ધત્રસ્થાિગધિરુ 
દ્ધન ુધત્રપચંક એકધવિંિધતસ ચતિુધવિંિધતસગ 
એધિધસ એપ્પતે્તિડુ સાધવિ 
ઇધિત ુિારિગળોળુ ધિયાધમસ ુ
તસિગભસ્સ્તસગ િોકદોળુ સવત્ર બેળગવુન ુ૭-૨ 
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જીવ લિિંગાધિરુદ્ધ સ્થિૂ ક 
ળેવિગળલિ ધવશ્વ તિુગ 
ગ્રીવ મિેૂિા્યતુસત્રય હસં મધુતસગળા 
ઈ ધવિ ચતુુઃ સ્થાિદલિ િ ં
તસી વિિ ઈિેિડુ રૂપરદ 
ભાધવસવુદેુકોિધવિંિધતસ મધૂતસ સવત્ર ૭-૩ 
 
કલષુધવલ્િદ દપણરદ પ્રધતસ 
ફલિધસ સવ પદાથગળુ કં 
ગોલળસવુદંરદ લબિંબ જિ ચેતસિગળોળલગદ્દુ 
પોળેવ બહરુૂપદલિ સજ્જિ 
િોળગે મિદપણરદ તસાધિ 
શ્ચિ ધિિામય ધિધવકાિ ધિિાશ્રયાિતંસ ૭-૪ 
 
ઈ િિીિ ચતષુ્ટયગળોળુ 
કોિ િાતગુ  ભાિતસીપધતસ પ્રા 
ણેિધિપ્પત્તોંદુ સાધવિદારુનિેૂધિપ 
શ્વાસ રૂપક હસં ભાસ્કિ 
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ભેિિોળલગદ્દવિ કૈધવરિ 
દીસિોજ ભવાિંદોળુ સવત્ર ત ુલંબહન ુ૭-૫ 
 
ધિિલગળૈદૈદેિડુ બાહગુ 
ળેિડુ પાદગળોંદુ મધ્યો 
દિરદ િોલભપ વાણ્ઘ્મિોમયિેધિપ ધિત્યદલિ 
કિણ િાતગુળલ્લ્િ એપ્પ 
તે્તિદુ સાધવિ િારિગળલિ 
પ્પિધવદૂિન ુભાિતસ પ્રધતસપાદ્યિેંદેધિધસ ૭-૬ 
 
ઈિેિદુ દેહોધમભતૂસ ગ 
ળાિધિક દિ  ઇસ્વવનતુસ િ 
મીિમણ ધવષ્ણ્ઘવાખ્યરુપરદ ચતષુષ્ષ્ટકિા 
િાિકન ુતસાિાલગ બ્રહ્મ પ ુ
િારિ મખુ્યિોલળદ્દુ સતસતસ ધવ 
હાિ માળ્પન ુચતષુ્પાદાવ્હયરદ િોકદોળુ ૭-૭ 
 
તસ ઇણ મોદલ ુબ્રહ્મતંસ જીવિ 
તસન ુચતષુ્ટયગળલિ િાિા 
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યણિ સાધવિદૈદુ નરૂિપ્પત્ત ુમેિારુ 
ગણિે માળ્પદુુ બિુરુ રૂપવ 
ઘ ઇલણુઃ સયૂારદત્ય િામગ 
ળનરુદિરદ જધપસવુરિગીવાિોવય સપંદવ ૭-૮ 
 
ઐદુ નિેૂપ્પત્ત િાિકુ 
આધિ ભૌધતસકદલિ ધતસલળવદુુ 
આઇદેિડુિતસ એકધવિંિધતસ રૂપવધ્યાત્મ 
ભેદગળલિન્નરુૂ મવૂ 
ત્તાદ મેિોંદધિક મધૂતસગ 
ળાદિદિધિ દૈવદોળુ લચિંધતસપદુુ ભસૂિુરુ ૭-૯ 
 
સરુુલચ િાવિીકિિેધિધસ સ ં
કરુષણ પ્રદ્યમુ્િ િધિ ભા 
સ્કિિોળગે અિવત્તધિક મનુ્નરુૂ રૂપદલિ 
કિેધસકોંબન ુઅહસ્સવં 
ત્સિિેધિપન ુધવધિષ્ટ િામદ 
િરિતસવરિગાિોવયભાવયવિીવાિદંમય ૭-૧૦ 
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એક પચંાિદ્વણણગતસ 
માકળત્રન ુસવિોળગ 
વ્યાક ઇતસાકાિાતંસ વ્યાધપધસ ધિગમતસધતસગળન ુ
વ્યાકિણ ભાિતસ મિુાદ્ય 
િેક િાસ્ત્ર પિુાણ ભાષ્યા 
િીકગળ કલ્લ્પધસ મિોવાણ્ઘ્મયિેધિધસકોંબ ૭-૧૧ 
 
ભાિભ ઇન્નાામક સાધવિ 
દારુ નરૂિપ્પત્ત ુિાલકુુ 
મરુૂધતસગળુ ચાિાચિરદ સવત્ર ત ુલંબહવ ુ
આરુ િાલ્કુ જિગળલિ હરદ 
િારુ ચેતસિગળલિ લચિંધતસસે 
તસોરિકોંબન ુતસન્ના રૂપવ સકિ ઠાધવિલિ ૭-૧૨ 
 
ધમસધુિ મેલિિ મલણયવોિ િા 
જજસવુ બ્રહ્મારદગળ મિદલિ 
લબસજજંિાિાિકન ુઆિેયિેંદેધિધસ 
દ્વદ્વિતસ િાલ્વતે્તિડુ રૂપરદ 
િધિયોલળપ્પન ુિિદોળગે િો 
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લભસવુ િાલ્વતે્તિિધિક િતસરૂપદલિ લબિદે ૭-૧૩ 
 
એિડુ સાધવિદેંત ુરૂપવ 
િરિત ુસવ પદાથદલિ ધસરિ 
વિિ પજૂેય માડુ વિગિ બેડુ કોંિાડુ 
બરિદે જિદલિ મણુલુગ લબધસળોળુ 
બેિળિેલણધસદિેન ુસદ્ગુરુ 
રહરિયિિનસુરિધસદ મમવિરિયરદહ િિન ુ૭-૧૪ 
 
મત્તે લચદે્દહદ ઓળગે એં 
ભત્ત ુસાધવિદેળુ નરૂિ 
પ્પત્ત ઐદુ િ ઇધસિંહ રૂપદલ્લ્િદ્દુ જીવરિગે 
ધિત્યદલિ હગલિરુળુ બપ્પપ 
મ ઇત્યધુવગે તસા મ ઇત્યવેુધિસવુ 
ભ ઇત્યવુત્સિ ભય ધવિાિિ ભાવય સપંન્ના ૭-૧૫ 
 
જ્વિિોલળપ્પતે્તળુ હિિોળ 
લગરુવધિપ્પત્તેંટુ રૂપરદ 
એિડુ સાધવિદેંટુ નરૂિપ્પત્તિેળેધિપ 
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જ્વિહિાવ્હય િાિધસિંહિ 
સ્મિણે માત્રરદ દુરિતસિાધિગ 
લળિદે પોપવ ુતસિલણ લબિંબવ કંિ રહમદંતેસ ૭-૧૬ 
 
માસ પરિયતંસિવ ુલબિદે િ ઇ 
કેસરિય શભુિામ મતં્ર જજ 
તસાસિદિેકાગ્ર લચત્તરદ ધિષ્કપટરદિંદ 
બેસિદે જધપસલ ુવ ઇજજિગળ 
િાિગૈધસ મિોિથગળ પ 
િેિ પધૂતસય મારિકોડુવન ુકિેગે પિગધતસય ૭-૧૭ 
 
ચતિુમતૂ્યાત્મક હરિય ુધત્રિં 
િધતસ સ્વરૂપરદ બ્રહ્મિોળુ મા 
રુતસિોલળપ્પતે્તળુ રૂપદોલળપ્પ પ્રદ્યમુ્િ 
સતુસિોલળપ્પતૈ્તદુ હરદિેં 
ટતળુ રૂપગળારિત ુવત્સિ 
િતસગળલિ પજુજસતુસલિરુ ચતિુાત્મકિ પદવ ૭-૧૮ 
 
નરુૂ વરુષકે રદવસ મવૂ 
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ત્તાિ સાધવિવહવ ુિારિ િ 
િીિદોળલગધિધતસહવ ુસ્ત્રીપુ ંભેદદલિ હરિય 
ઈિધિક એપ્પત્ત ુસાધવિ 
મરુૂધતસગળિે િેિેદુ સવા 
િાિકિ સવત્ર પજૂજસ ુપણૂિેંદરિદુ ૭-૧૯ 
 
કાિ કમ ગણુ સ્વભાવગ 
ળાિયન ુતસાિાલગ િકુમી 
િોિ તસત્તદ્રપૂિામરદ કિેસતુસોળલગદ્દુ 
િીિેધયિંદલિ સવ જીવિ 
પાલિસવુ સહંરિધસ સ ઇષ્ષ્ટપ 
મિૂકાિણ પ્રક ઇધતસ ગણુકાયગળ મિેમારિ ૭-૨૦ 
 
ધતસિજવધતસગળનસુરિધસ પ્ર 
જ્વલિધસ દીપગળાિયદ ક 
ત્તિેય ભલંગધસ તસત્ગતસાથવ તસોરુવદંદલિ 
જિરુહઅેણ તસન્નાવિ મિ 
દોળગે ભસ્ક્તસ જ~િાિ કમકે 
ઓલિદુ પોળેવતુસ તસોરુવન ુગણુ રૂપરિયગળન ુ૭-૨૧ 
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આવ દેહવ કોિલિ હરિ મ 
ત્તાવ િોકદલળિલિ તસા મ 
ત્તાવ દેિદોલળિલિ આવાવ સ્સ્થધતસગળુ બિલિ 
ઈ ધવિરદ જિ ચેતસિિોળુ પ 
િાવિેિિ રૂપગણુગળ 
ભાધવસતુસ સજુ્જ~િાિ ભકુધતસય બેદુ કોંિાડુ ૭-૨૨ 
 
ઓંદિોળગોંદોંદુ બેિેરદહ 
ઇંરદિેિિ રૂપગળ મિ 
બદં તેસિદલિ લચિંધતસધસદકનમુાિધવધિધતસલ્િ 
ધસિંધિુાજિોળંબિાિય 
બધંિસલ ુપ્રધતસ તસતંગુળોળુદ 
લબિંદુ વ્યાધપધસદંતેસ ઇરુધતસપ્પન ુચિાચિરદ ૭-૨૩ 
 
ઓંદુ રૂપદોળોંદવયદો 
ળોંદુ િોમદોળોંદુ દેિરદ 
પોંરદ ઇપ્પબજુિંિતંસાિતંસ કોરટગળુ 
રહિંદે માકાિેંય કાણિે 
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ઓંદુ રૂપરદ સ ઇષ્ષ્ટ પ્રળયવ 
ઇંરદિેિિોળેધિદ્ચરિ અપ્રમેય સદા ૭-૨૪ 
 
ઓંદિતંસાિતંસ રૂપગ 
ળોંદે રૂપદોલળહવ ુિોકગો 
ળોંદે રૂપરદ સ ઇષ્ષ્ટ સ્સ્થધતસ મોદિાદ વ્યાપાિ 
ઓંદે કાિરદ મારિ ધતસલળસદે 
સદંલણધસકોંરદપ્પ જગદોળુ 
િદંિદંિ િણદોલળિંદ્રાત્મજગે તસોરિસિે ૭-૨૫ 
 
શ્રીિમેિિ મધૂતસગળુ િવ 
િારિકંુજિદંતેસ એકા 
કાિ તસોપવ ુઅવયવાવ્હય અવયવગળલિ 
બેિે બેિે કંગોલળસવુ િ 
િીિદોળુ િાિા પ્રકાિ ધવ 
કાિશનૂ્ચય ધવિાટિેધિસવુ પદુમજિંદોળુ ૭-૨૬ 
 
વારિજભવાિંદોળુ િકુધમ 
િાિધસિંહિ રૂપગણુગળુ 
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વારિધિયોલળહ તેસિેગળંદરદ સદંલણધસ ઇહવ ુ
કાિણાિંાવેિ વ્યાપ્તસવ 
તસાિ કાય વ્યક્તસવ્યક્તસવ ુ
આરુિાલ્કુ ધવભધૂતસયતંસયાધમ રૂપગળુ ૭-૨૭ 
 
મલણગળોળલગહ સતૂ્રદંદરદ 
પ્રણવપાદ્યન ુચેતસિાચે 
તસિ જગધત્તિોળનરુદિદોળાડુવન ુસિુપણૂ 
દણધુવકેય ુઇવલગલ્િ બહકુા 
રુલણકિતંસાિતંસ જીવિ 
ગણદોળેકાિંા રૂપરદ ધિિંત ુિેધમસવુ ૭-૨૮ 
 
જીવજીવિભેદ જિ જિ 
જીવજિ જિજીવરિિંદલિ 
શ્રીવિન ુઅત્યતંસ લભન્ના ધવિઅણન ુિક્ષ્મી 
મવૂરિિંદલિ પદુમજંિરદ 
તસા ધવિઅણળેધિસધુતસપ્પળુ 
સાવધિક સમશનૂ્ચયળેંદરિતસીવિન ુભજજસ ુ૭-૨૯ 
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આરદતેસયરુ ધતસલળયરદહ ગણુ 
વેદમાધિગળેંદેધિપ વા 
ણ્ઘયરદગળુ બલ્િિવિરિયદ ગણુગણગંળન ુ
વેિબલ્િન ુબોમ્મિરિયદ 
ગાિગણુગળુ િકુધમ બલ્િળુ 
શ્રીિિોબ્બનપુાસ્ય સદ્ગુણપણૂ હરિયેંદુ ૭-૩૦ 
 
ઇંતસિતંસાિતંસ ગણુગળ 
પ્રાતંસગાણદે મહાિકુધમ ભગ 
વતંસગાભિણાયિુાબંિવાિયગળાલગ 
સ્વાતંસદલિ િેિેગોલળધસ પિમ દુ 
િંતસ મરહમિ દૌત્ય કમ ધિ 
િંતસિરદ માડુતસલિ તસદિીિત્વવૈરદહળુ ૭-૩૧ 
 
પ્રળય જિધિયોળુળ્ળ િાવેય ુ
હોિબગુાણદે સતુ્તવુદંરદ 
જિરુહઅેણિમિ ગણુરૂપગળ લચિંધતસસતુસ 
િેિેય ગાણદે મહિકુધમ ચ ં
ચિવિૈરદહળલ્પ જીવરિ 
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ગળવડુવદેુધિવિ મરહમેગળી જગત્રયરદ ૭-૩૨ 
 
શ્રીધિકેતસિ સાત્વતસાપંધતસ 
જ~િાિગયં ગયાસિુાદિ 
મૌધિકુિસન્ચમાન્ચય માિદ માતળુ ધ્વધંસ 
દીિજિ મદંાિ મધરુિપ ુ
પ્રાણદ જગન્નાાથ ધવટ્ઠિ 
તસાિે ગધતસયેંદનરુદિરદ િલંબદવિન ુપોિેવ ૭-૩૩ 
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