
વ્યાપ્થ સધંિ 
 
હરિકથામ્ર્ ઇતસસાિ ગરુુગળ 
કરુણરદિંદાપધિત ુપેળુવે 
પિમ ભગવદ્ભક્તસરિદિાદિરદ કેળુવદુુ. 
 
પરુુષરૂપત્રય પિુાતસિ 
પરુુષ પરુુષોત્તમ્મ અિાઅિ 
પરુુષ પજુિતસપાદ પણુાિદં િ~ન્યાિમય 
પરુુષસકૂ્તસ સમેુય તસત્તતસ 
પરુુષ હ ઇત્પપુ્ કિધિયય મહ 
પરુુષજડંાતંસિરદ બરહિરદવ્યાપ્તસ ધિલયપ્તસ ૩-૧ 
 
સ્ત્રીિપુસંક પરુુષ ભસૂલય 
યાિયાધિય ગગિમિ શધશ 
ભાન ુકાયગણુ પ્રક ઇધતસયોળગદદુ તસાિલ્ય 
એન ુઇવિ મહામરહમે કડે 
ગાણિિભવ શક્રમખુરુ ધિ 
િાધિસલ ુમાિવરિગળવડુવદેુ ધવચારિસલ ુ૩-૨ 
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ગિં િસ રૂપ સ્પિશ શ 
બ્દદદુ તસાિલ્યદિદિ પેસ 
રિિંદ કિેસતુસ જીવરિગે તસપકન ુતસાિાલગ 
પદરદકદરડહ પિમકરુણા 
ધસિંધ ુશાશ્વતસ મિવે મોદયા 
રદિંરિય ગળોળલગદ્દુ ભોલગસધુતસહન ુધવષયગળ ૩-૩ 
 
શ્રવણ િયિ ઘ્રાણ ત્પવગ્રસ 
ધિવગુળલય વાક પાલણપાદા 
દ્યવયવગળલળ તસદ્ગુણગળલળ તસત્પપધતસગળોળગે 
પ્રધવતસતસન ુતસાિાલગ ક ઇધતસપધતસ 
ધવધવિકમવ મારડ મારડધસ 
ભવકે કાિણિાલગ ધતસરુલગસધુતસહન ુધતસલળસદય ે૩-૪ 
 
ગલુણગણુગળોળલગદ્દુ ગલુણગણુ 
િેધિસવુન ુગણુબદ્ધિાગદે 
ગણુિ પણુ્યાપણુ્યફય ભ્રહ્મરદ ચેતસિકે 
ઉલણસતુસવિોળલગદ્દુ વજૃિિા 
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દિ લચદાિદૈંક દેહન ુ
કોિેગે સચિાચિ િગદ્ભુકુવેધિપિવ્યયન ુ૩-૫ 
 
ધવદે્ય તસાિેંદેધિધસકદબધિ 
રુદ્ધ દેવન ુસવજીવિ 
બદુ્ધદ્ધયોળ િેયેધસદ્દુ ક ઇધતસપધતસ  બદુ્ધદ્ધયેધિસવુન ુ
ધસદ્ધદ્ધ યેધિસવુ સકંરુષણ પ્ર 
ધસદ્ધ િામક વાસદેુવિ 
વદ્યરૂપ ચત ુ્ ટયગળરિતસવિે પરંદતસન ુ૩-૬ 
 
તસનચુત ુ્ ટયગળોળુ િાિા 
યણન ુહ ઇત્પકમયા્ય ધસિંહા 
સિદોળધિરુદ્ધારદ રૂપગલળિંદ શોલભસતુસ 
તસિગે તસાિે સેવ્ય સેવક 
િેધિધસ સેવાસક્તસ સિુિોળ 
ગિવિતસ િેયેધસદ્દુ સેવેય કૈકદબિવિંતેસ ૩-૭ 
 
જગિ સ્વપ્િગંળોળુ વિ 
ભોલગશયિ બહપુ્રકાિ ધવ 
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ભાગગૈધસ ધિિંશ જીવિ લચચ્છિીિવન ુ
ભોગધવત્ત ુસશુપુ્પ્તસકાયરદ 
સાગિવ િરદ કડુૂવતેંસ ધવ 
યોગ િરહતસન ુઅંશગળિેકત્રવૈરદસવુ ૩-૮ 
 
ભાયરિિંદોડગરૂડ કાિણ 
કાયવસ્તગુળપ્લ્ય પે્રિક 
પે્રયરૂપગલળિંદ પટતસતંગુળવોલયદ્દુ 
સયૂરકિણગળંતેસ તસન્નય 
વીયરદિંદલય કોડુતસ કોળુધતસહ 
િાયરિગે ઈતસિ ધવહાિવ ુગોચરિપદેુિો ૩-૯ 
 
િિક તસન્નાત્પમિગે વિ ભ ૂ
ષણ દુકૂયવ તસોરડધસ તસા વ ં
દિેય કૈકોળુતસવિ હિસતુસ હરુષ બડુવતેંસ 
વિરુહઅેણ પજૂ્ય પિૂક 
િેધિધસ પજૂસાિિ પદા 
થન ુતસિગે તસાિાલગ ફયગળિીવ ભિકરિગે ૩-૧૦ 
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તસદેં બહસુભં્રમરદ તસન્નય 
બધંબુળગવ િેિરહ મદુવેય 
િદંિગ ેતસા મારડ મિેયોળલગડુવ તેસિિતેંસ 
ઇંરદિાિવ તસન્ન ઇચ્છેગ 
લળિંદે ગણુગળ ચેતસિકે સ ં
બિંગૈધસ સખુાસખુાત્પમક સસં્ક ઇધતસયોલળડુવ ૩-૧૧ 
 
તસ ઇણક ઇતસાયયદોળગે પોગે સ ં
દલણધસ પ્રધતસધછિદલય પોિમ 
ટ્ટિયધિિવન ુતસોરિતસોિદલયપ્પ તેસિિતેંસ 
વિિજડંદોળલખળ જીવિ 
તસનધુવિોળ હોિલગદ્દુકાણીસ 
દધિધમષેશન ુસકય કમવ માળ્પિવિંતેસ ૩-૧૨ 
 
પાદપગળરડગેિેયે સલયયવ ુ
તસોદુ કદબેગળુબ્બ્બ પુ્ પ 
સ્વાદુ ફયવીવદંદલય સવેશ્વિન ુિિિા 
િાિિેય કૈકદડુ ભ્રહ્મ ભ 
વારદગળ િામદલય ફયધવ 
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ત્તાદરિસવુન ુતસન્ન મરહમેય તસોિગોડ િગકે ૩-૧૩ 
 
શ ઇધતસતસધતસગલળગે ગોચરિધસદ 
પ્રધતસમજિદંાત્પમિચ્યતુસ 
ધવતસતસ ધવશ્વાિાિ ધવદ્યાિીશ ધવધિિિક 
પ્રધતસરદવસ ચેતસિિોળગે પ્ર 
ક ઇતસ પરુુષિદંદલય સચંરિ 
સતુસ ધિયમ્ય ધિયામકન ુતસાિાલગ સતૈંસપ ૩-૧૪ 
 
મિ ધવષયદોળલગરિધસ ધવષયવ 
મિદોળગે િેયેગોલળધસ બલ ુન ૂ
તસિવ ુસસુમીચીિધવદુપાદેયવેંદરુધપ 
કિધસયાદરુ તસન્ન પાદવ 
િેિવિીયદે સવિોળલગ 
દ્દનભુધવસવુન ુસ્થયૂધવષયવ ધવશ્વિેંદેધિધસ ૩-૧૫ 
 
તસોદકન ુતસાિાલગ મિ મોદ 
યાદ કિણદોલળદ્દુ ધવષયવ 
િૈદુવન ુધિિપણૂસખુમય ગ્રાાઃયગ્રાહકન ુ
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વેદવેદ્યન ુધતસલળયદવિો 
પારદ ભુજંિસતેુસલ્યિોળગા 
હ્લાદ પડુવન ુભક્તસવત્પસય ભાગ્યસપંન્ન ૩-૧૬ 
 
ધિત્પયધિગમાતસીતસ ધિગણુ 
ભક્તસવત્પસય ભયધવિાશિ 
સત્પયકામ શિણ્ય શ્યામય કોમયાગં સખુી 
મત્તિદંરદ મત્પયિોળહોિ 
ગેત્તિોડલ ુસતુ્તલયપ્પન ુ
અત્પયધિક સતંસ ઇપ્તસ ધત્રિગદ્વવ્યાપ્તસ પિમાપ્તસ ૩-૧૭ 
 
પધવ હરિન્મલણ ધવદ્રમુદ સ 
ચ્છધવગળંદરદ િાજિસતુસ મા 
િવ ધિિંતસિ દેવમાિવ દાિવિોલળદ્દુ 
ધત્રધવિ ગણુકમ સ્વભાવ 
પવિમખુ દેવાતંસિાત્પમક 
રદવસરદવસરદ વ્યક્તસમાડુતસયવિોલળદ્દુલણપ ૩-૧૮ 
 
અણમુહધત્તિોલળપ્પ ઘિ પિ 
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માણધુવિોળગડલગસવુ સકૂ્શ્મવ 
મણુલુગસવુ તેસલયસવુ સ્થયૂગળવિ માયધવદુ 
દનિુિક્કસયેલ્યરિવિોળુ 
મધુિદુ માડુવદેુનલુખૂય 
ઓિકેગળુ િાન્યગળ હલણવદંદલય સહંરિપ ૩-૧૯ 
 
દેવ માિવ દાિવરુ એં 
દી ધવિદયાવગલયપ્પરુ 
મવૂિોળલગવલગલ્ય સ્િેહોદાસીિ દ્વષે 
જીવિધિકાિાનસુાિદ 
યીવ સખુ સસંાિ દુાઃખવ 
તસા ઉણદોયવિવરિગલુણસતુસ ધિગતસાશિન ુ૩-૨૦ 
 
એપ્લ્ય કેલળદિેપ્લ્ય િોરડદ 
િેપ્લ્ય બેરડદિેપ્લ્ય િીરડદ 
િેપ્લ્ય ઓરડદિેપ્લ્ય આરડદિેપ્લ્ય ઇરુધતસહન ુ
બપ્લ્યદરિગધતસબપ્લ્યદન ુસરિ 
ઇલ્ય ઇવગાવપ્લ્ય િોડલ ુ
ખલુ્ય માિવિોલ્યિપ્રધતસમલ્ય િગકેલ્ય ૩-૨૧ 
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તસપ્તસ યોહવ ુિોળ્પ િિરિગે 
સપ્તસજિવ્હિ તેસિરદ તસોપદુુ 
લપુ્તસપાવક યોહકાબંદુુ પવુદોપારદ 
સપ્તસવાહિ ધિલખળિિિોળુ 
વ્યાપ્તસિાદુદરિિંદ સવરુ 
આપ્તસિાલગહિેલ્ય કાયરદ રહતસવ કૈકદડુ ૩-૨૨ 
 
વારિદન ુમળેગરિયે બેળેરદહ 
ભોરુહગંળ લચત્રફયિસ 
બેિે બેરિપ્પતેંસ બહધુવિ જીવિોળલગદ્દુ 
માિમણિવિવિ યોગ્યતેસ 
મીિદયે ગણુકમગળન ુ
સાિ િડેસવુ દેવધિગે વૈષમ્યવેપ્લ્યહદુો ૩-૨૩ 
 
વારિજપ્તસિ રકિણમલણગળ 
સેરિ તસત્તદ્વણગળન ુધવ 
કાિગૈસદે િોળ્પરિગે કંગોલળસવુદંદલય 
માિમણ યોકત્રયદોલળહ 
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મરુૂધવિ જીવિોળલગદ્દુ ધવ 
હાિમાડુવિવિ યોગ્યતેસ કમવનસુરિધસ ૩-૨૪ 
 
િયવિપહરિસવુ ઘલળગે બ 
ટ્ટયનલુળદુ જૈઘતેંસ કૈધપરડ 
દેળેદુ હોડેવદંદલય સતંસતસ કતસ ઇ તસાિાલગ 
હયિિાનિુ પણુ્યપાપદ 
ફયગળન ુદેવાસિુિ ગણ 
દોળુ ધવભાગવમારડ ઉલણસતુસ સઇયાલગપ્પ ૩-૨૫ 
 
પદરદકદરડહ સવિોળુ સ ં
બિંવાગદે સકયકમવ  
િંદદલય તસા મારડ મારડધસ તસત્પફયગળુણદે 
કંુરદદણ ુમહતે્તધિપ ઘટ 
મરંદિરદ સવત્ર ત ુલંબહ 
બાદંળદ તેસિિતેંસ ઇરુધતસપ્પન ુિમાિમણ ૩-૨૬ 
 
કાદકબ્બ્બણ રહરડદુ બરડયલ ુ
વેદિેય ુયોહગલળગલ્યદે 
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આદુદેિૈ અિળગા વ્યથે એન ુમારડદરુ 
આરદદેવન ુસવજીવિ 
કાદુકદરડહિોળહોિગે દુાઃ 
ખારદગળુ સબંિંવાગવુદેિો લચન્મયગે ૩-૨૭ 
 
મળયમિેગળ મારડ મક્કળુ 
કેયવ ુકાયદયારડ મોદરદ 
તલુળદુ કેરડસવુ તેસિરદ યકુમીિમણ યોકગળ 
હયવ ુબગેયલય ધિધમસવુ ધિ 
શ્ચયન ુતસાિાલગદ્દુ સયહવુ 
એયરુલણયવોય નુગંવુગે એપ્લ્યહુદોસખુદુાઃખ ૩-૨૮ 
 
વેષ ભાષેગલળિંદ િિિ પ્ર 
મોષગૈસવુ િટપરુુષિોય 
દોષદૂિન ુયોકદોળુ બહરુૂપમાધતસિલય 
પોધષસવુિવિવિ મિદલભ 
યાષેગળ પિૈૂસતુસનરુદિ 
પોધષસવુ પતૂસાત્પમ પણૂાિદં િ~ન્યાિમય ૩-૨૯ 
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અિમ માિવિોવ મતં્રૌ 
ષિગળન ુતસાિરિત ુપાવક 
ઉદકગળ સબંિંધવલ્યદે ઇપ્પિદિોળગે 
પદુમજંડોદિન ુસવિ 
હ ઇદયદોળલગિે કાયગણુ 
કમદ કલષુ સબંિંવાગવુિેુ ધિિંિિગે ૩-૩૦ 
 
ઓંદુ ગણુદોળગિતંસ ગણુગળુ 
ઓંદુ રૂપદોલળહવ ુયોકગ 
ળદદુ રૂપરદ િરિધસ તસદ્ગતસ પિાથદોળહોિગે 
બાદંળદવોલયદ્દુ બહ ુપેસ 
રિિંદ કિેસતુસ પણૂિ~ન્યાિા 
િદંમય પરિપરિ ધવહાિવ મારડ મારડસવુ ૩-૩૧ 
 
એલ્યિોળુ તસાધિપ્પ તસન્નોળ 
ગેલ્યિન ુિરિધસહન ુઅપ્રધતસ 
મલ્ય મન્મથ િિક િગદાદ્યતંસ મધ્યગળ 
બલ્ય બહગુણુભરિતસ દાિવ 
દલ્યણ િગન્નાથધવઠલ્ય 
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સોલ્યયાલયધસ સ્તસભંરદિંદલય બદં 
ભકુતસધિગે ૩-૩૨ 
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