
હરિકથામૃથસાિ 
કઅ તાિતમ્ય સધંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથ ુપળેુવે 
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કેળુવુધ ુ
 
શ્રીિમણ સવશે સવગ 
સાિભોક્ત સ્વતતં્ર દોષ ધવ 
દૂિ  જ્ઝ્ન્યાિાિદં બલ ઐશ્વય ગુણપણૂ 
મૂરુ ગુણ વજિત સગુણ સા 
કાિ ધવશ્વસ્સ્થતત લયોદય 
કાિણ કૃપાસાદં્ર િિહિે સલહો સજ્ઝ્િિિ ૩૨-૦૧ 
 
ધિત્યમુક્તળે ધિધવકાિળે 
ધિત્ય સુખસપંણૂ ેધિત્યા 
ધિત્ય િગદા િાિે મુક્તામુક્ત ગણધવનુત ે
ચિત્તધયસુ ચબન્નપવ શ્રીપરુુ 
શોત્તમિ વઓધિવાધસિી 
ભતૃ્ય વત્સલે કાય ેતત્રિગ્માત ેધવખ્યાત ે૩૨-૦૨ 
 
િોમકૂપગળોળુ પથૃક્પથૃ 
ગા મહાપરુુષિ સ્વમૂતતય 
તામિસજંડગળ તદ્ગત ધવશ્વરૂપગળ 
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શ્રીમરહળે રૂપગળ ગુણગળ 
સીમેગાણદે યોચિસુત મમ 
સ્વાધમ મરહમેયદેંતટુેંદરડગરડગે બેિગાદે  ૩૨-૦૩ 
 
ઓંદુ જંડદોળોંદુ રૂપ દો 
ળોંદવયવદોળોંદુ િખદોળ 
ગોંદુ ગુણગળ પાિગાણદે કૃઉતપટુાિંચલધયિં 
મંદજસિ પળુકપળુકા 
િદંભાષ્પ તોદલ ુનુરડગચળિં 
રદિંરદિાવલ્લભિ મરહમે ગભીિતિવેંદા ૩૨-૦૪ 
 
એનુ િ્યિો બ્રહ્મગુરુ પવ 
માિિીવરુ ઈ પરિયચલ િ 
માધિવાસિ ધવમલ લાવણ્યાતતશયગળનુ 
સાનુિાગરદ િોરડ સુચખપ મ 
હાનુભાવિ ભાગ્યવેંતો ભ 
વાધિિવધિગસાધ્યવધેિસલ ુિિિ પાડેનુ  ૩૨-૦૫ 
 
આ ધપતામહ નૂરુ કલ્પ િ 
માપતતય ગુણ િધપધસ ઓચલધસ મ 
હાપિાક્રમ હનુમ ભીમાિદં મુધિયેધિધસ 
આ પિબ્રહ્મિ સુિાચભ 
કૂપસભંવ િામદચલ મેિે 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



વા પયોજસિ સમીિરિગચભિધમપ ેધિત્ય ૩૨-૦૬ 
 
વાસુદેવિ મૂતત હૃદયા 
કાશમંડલ મધ્યદચલ તા 
િેશિદંરદ કાણતુતત સતંોષદચલ તુતતપ 
આ સિસ્વતત ભાિતતયરિગ ે
િા સતત વરંદસુવ ેપિમો 
લ્લાસદચલ સુ જ્ઝ્ન્યાિ ભકુતતય સચલસલેમગેંદુ ૩૨-૦૭ 
 
 
િગદુદિિ સવોત્તમિ ધિિ 
પગેળોળાતંુ કિાબ્િદોળ પદ 
યુગ િરિધસ િખપસં્ક્તયોળુ િમાણીયતિવાદ 
િગિિિ પ્રતતચબિંબ કાણતુ 
ધમગે હરુષરદિં પોગચળ રહગ્ગુવ 
ખગકુલાધિપ કોડચલ મંગળ સકલ સુિિરિગે  ૩૨-૦૮ 
 
યોચગગળ હૃદયકે ધિલકુ ધિગ 
માગમૈક ધવનુતિ પિમાનુ 
િાગરદિં તિસહસ્ર જિહે્વગચળિંદ વચણસુવ 
ભ ૂગગિ પાતાળ વ્યાપ્તિ 
યોગ ધિદ્રાસ્પદ િધેિપ ગુરુ 
િાગિાિિ પદકે િધમસુવ ેમિદોળિવિત  ૩૨-૦૯ 
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િસ્મ્િવાહિ િચળધિઢિ મૌલેમ્ધ ુશખેિ ધશવધિયમ્બક 
અમ્ઢકાસુવમઠિ ગિશાદૂલ િમઢિા 
મમ્િજસિ થિય ધિિગધ્વમ્ધ્ય શુધ્ઢ સ્વતતક 
સધન્નભ વસ્મ્િસુવ ેિિવિથ ેપાચલસો પાવધથિમણ ૩૨-૧૦ 
 
ફચણ ફણાચંિત મુકુટિંજિત 
ક્વચણત ડમરુ તત્રશૂલ ધશચખ રદિ 
મચણ ધિશાકિ િતે્ર પિમપિધવત્ર સુિરિત્ર 
પ્રણતકામદ પ્રમથ સુિમુધિ 
ગણસુપજૂિત િિણયુગ િા 
વણમદ ધવભિંિ સતત મા ંપારહ મહદેવા ૩૨-૧૧ 
 
દઅય જ્ઝ્ન્ય ધવભિંિિ ેધવરુ 
પાઅ વિૈાગ્યાધિપતત સ ં
િઇસમે્મનુ સવકાલરદ સ્મુદવધિતુ્ત 
યઅપતતસખ યિપરિગે સુિ 
વઅૃ વકૃદનુજરિ લોકા 
ધ્યઅ શુક દુવાસ જૈગીષવ્ય સતંધયસુ ૩૨-૧૨ 
 
હતુ્ત કલ્પરદ લવણ િલધિયો 
ળુત્તમ શ્લોકિ ઓચલધસ ક ઇત 
કૃત્યિાચગ િગત્પતતય િમેરદ કુશાસ્ત્રગળ 
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ચબત્તરિધસ મોરહધસ દુિાત્મિ 
ધિત્યધિિય ધિવાસિેધિધસદ 
કૃધત્તવાસગે િધમપ ેશષેપદાિહુદેંદુ ૩૨-૧૩ 
 
કંબુપાચણય પિમપ્રમે ધિ 
તચંબધિયિેં દેધિપ લઅણ ે
જંબવતત કાચળિંરદ િીલા ભદ્ર સખધવિંદ 
િેંબ ષણ્મરહધષયિ રદવ્ય પ 
દાબંુિગચળગ ેિધમપ ેમમ હૃદ 
યાબંિરદ િલેસેચલ ચબડદે તમ્મિસિોડગૂરડ ૩૨-૧૪ 
 
આ પિંતપિોલમુેધયિંદ સ 
દાપિોઇગળેધિધસ ભગવ 
દ્રપૂગુણગળ મારહમ ેસ્વપતતગળાિિરદ તતચળવ 
સૌપિચણ વારુચણ િગાત્મિ 
િાપધિત ુબસ્ણ્ણસુવિેને્ન મ 
હાપિાિગળેચણસરદયચલ પિમમંગળવ ૩૨-૧૫ 
 
તત્રરદવતરુ મચણ િનુેગચળગા 
સ્પદવધેિપ તત્રદશાલયાબ્બ્િગે 
બદિિદંલોપ્પતુતપ્પ ઉપેંદ્ર િદં્રમિ 
મૃદુ મધિુ સુસ્તવરદિરદિંદચલ 
મધસુમય ધપકિતં ેપાડુવ 
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મુરદિવાહિિધંિયુગ્મંગચળગ ેિધમસુવનુે ૩૨-૧૬ 
 
કૃતતિમણ પ્રદુ્યમ્િ દેવિ 
અતુળ બલ લાવણ્ય ગુણ સ ં
તત ઉપાસિ કેતુમાલાખડંદોળુ િચિપ 
િતત મિોહિિધંિ કમલકે 
નુતતસુવનુે ભકુતતયચલ મમ દુ 
મતતય કળેદુ સ્મતતય િીયલિસ્ર એમગોચલદુ   ૩૨-૧૭ 
 
િારુતિ િવધવિ ભકુતત ગ ં
ભીિ વાિાધશયોળુ પિમો 
દાિ મરહમિ હૃદય ફચણપતત પીઠદચલ ભજિપ 
ભરૂિ કમાકિિધેિસુવ શ 
િીિમાધિ પ્રાણપતત પદ 
વારિરુહકાિધમપ ેમદ્ગુરુિાયિહુદેંદુ    
 
ધવતતમરહમિ ધવશ્વતોમુખ 
િતુળ ભિુબલ કલ્પતરુવા 
શ્રીતિેધિધસ સકલેષ્ટ પડેદનુરદિરદ મોરદસુવ 
િતત સ્વયંભવુ દઅ વાિ 
સ્પતત ચબડૌિિ મડરદ શચિ મ 
્મથકુમાિધિરુદ્ધિેમગીયચલ સુમંગળવ ૩૨-૧૯ 
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ભવવિધિ િવપોત પણુ્ય 
શ્રવણ કીતિ પાદવિરુહ 
ભવિ િાધવકિાચગ ભિકિ તારિસુવ ચબડદે 
પ્રવહમારુતદેવ પિમો 
ત્સવ ધવશષે ધિિંતિ મહા 
પ્રવહદંદધિ કોડચલ ભગવત્ભક્ત સતંતતગે ૩૨-૨૦ 
 
િિિનુદ્ધરિસુવિેનુેત ધિિ 
િિકિનુમતદચલ સ્વયંભવુ 
મનુધવધિિંદચલ પડદે સુકુમાિકિિોલમુેયચલ 
િિધિ શતરૂપા ધિતચંબધિ 
મિવાિિ કાયદચલ ચબડદનુ 
રદિ િધમસુવનુે એમગે કોડુ સમંંગળવિોચલદુ ૩૨-૨૧ 
 
િિિ િાિાયણિ હરિ કૃ 
ષ્ણિ પડેદ પરુુષાથ તિેદચલ 
તિચણ શધશ શતરૂપરિગે સમિધેિધસ પાધપગળ 
ધિિયદોળુ િલેેગોચળધસ સજ્ઝ્િિ 
િિેધવયનુ પાચલસુવ ઔદંુ 
બિ સલહુ સલહેમ્મ ચબડદેલે પિમકરુણદચલ ૩૨-૨૨ 
 
મધધુવિોધિ મિોિ ઈિો 
દધિ મથિ સમયદલરુદધસ િિેે 
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કુિિજવલ્લભિ મસ્તક મંરદિરદ મેિેવ 
ધવધ ુતવાધંિ પયોિયુગળકે 
મધપુિદંદલેિગલે્મિ 
દધિપ વરંદપિેનુરદિતંસ્તાપ પરિહરિસુ ૩૨-૨૩ 
 
શ્રીવિરુહાબંકિ િતે્રગ 
ળેવ ેમિયેેધિધસ સુિિરિગે ક 
િાવલબિવીવ તિેરદ મયૂખ ધવસ્તરિપ 
આ ધવવસ્વાિ એંદેધિસુવ 
ધવ ભાવસુવહધિશગેળચલ કોડ 
લી વસુિંિેયોળુ ધવપધિતિિોડિ ેસુ જ્ઝ્ન્યાિ ૩૨-૨૪ 
 
લોકમાતયે પડેદુ િી િગ 
દેક પાત્રધિચગત્ત કાિણ 
શ્રીકુમારિ સમેત િલેેધસદ ધિન્ન મંરદિરદ 
આ કમલભવમુખરુ ચબડદે પ 
િાકેનુત ધિિંરદહિો ગુણિ 
ત્િાકિિ ેબસ્ણ્ણસલળવ ેકોડુ એમગે સ્મિવ ૩૨-૨૫ 
 
ફણયેોળુપ્પવુ તતલક તુલસી 
મચણગણાચંિત કંઠ કિદચલ 
ક્વચણત વીણાસુસ્વિરદ બહુ તાળગતતગળચલ 
પ્રણવપ્રતતપાદ્યિ ગુણગંળ 
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કુચણકુચણદુ અતતસભં્રમરદ ગા 
યિવ માડુવ દેવઋધષ િાિદરિગચભિધમપ ે૩૨-૨૬ 
 
આ સિસ્વતી તીિદચલ ચબ 
નૈ્નસલા મુધિગળ નુરડગે િલ 
જસિ મહેશાચ્યુતિ લોકંગચળગે પોચગ 
તા સકલ ગુણગળ ધવિારિધસ 
કેશવિ ેપિદૈવવેંદુપ 
દેધશધસદ ભ ઇગુમુધિપ કોડલેમગચખળ પરુુષાથ ૩૨-૨૭ 
 
ચબસરુહાબંકિા જ્ઝ્ન્યેયચલ સુમ 
િસમુખનુ તાિધેિધસ િાિા 
િસગળુળ્ળ હધવસ્સુગળિવિવરિગોધયદીવ 
વસુકુલાધિપ ય જ્ઝ્ન્ય પરુુષિ 
અસમબલ રૂપગંચળગે વ ં
રદસુવ ે જ્ઝ્ન્યાિ યશસ્સુ ધવદ્યે સુબતુદ્ધ કોડલેમગે ૩૨-૨૮ 
 
તાતિપ્પણધેયિંદ િી પ્ર 
ખ્યાતતયુળ્ળિવતુ્ત મક્કળ 
પ્રીતતધયિંદચલ પડેદવિવરિચગતુ્ત મધન્નસુવ 
વીતતહોત્રિ સમળેધિસુવ પ્ર 
સૂતત િિધિ ત્વદંધિ કમલકે 
િા તુતતધસ તલેબાગુવ ેએમ્મ કુટંુબ સલહુવદુુ ૩૨-૨૯ 
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શતધતૃતય સુતિીવરુચળદ 
પ્રતતમ સુતપોધિધિગળુપિા 
જિતિ સુસમાધિયોળોચલધસ મૂલોકદોળો મેિેવ 
વ્રતતવિ મિીચ્યતત્ર પલુહા 
ક્રતુ વધસષ્ઠ પલુસ્ત્ય 
વવૈસ્વતનુ ધવશ્વાધમત્ર િંચગિિંધિગેિગુવનુે ૩૨-૩૦ 
 
િાદશારદત્યિોળુ મોદચલગ 
િાદ ધમત્ર પ્રવહ માધિધિ 
યાદ પ્રાવરહ ધિિઋતત ધિિિ ગુરુમરહળે તાિ 
ઈ રદવૌકસિનુ રદિાધિ 
વ્યાધિયુપટળવચળદુ ધવબુિરિ 
ગાદિરદ કોડલચખળ મંગળવા કાલદચલ ૩૨-૩૧ 
 
માિધિધિગળેધિસુવ ધવષ્વ 
ક્સિે િિપ ગજિિરિગે સ 
માિિેંભત્તૈદુ શષે શતસ્થ દેવગણ 
કાિધમસુવનુે ચબડદે ધમથ્યા 
 જ્ઝ્ન્યાિ કળેદુ સુબોિધવતુ્ત સ 
દાનુિાગદલેમગે પરિપાચલસચલ સપંદવ ૩૨-૩૨ 
 
ભતૂ મારુતવાતંિચભમા 
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િી તપસ્સ્વ મિીચિ મુધિ પરુુ 
હૂતિદંિ પાદમાધિ િયંતિેમગોચલદુ 
કાતિવ પટુ્ટિસદે ધવષયરદ 
વીતભયિ પદાબ્િદચલ ધવ 
પિીત બુતદ્ધયિીયદે સદા પાચલસચલ એમ્મ. ૩૨-૩૩ 
 
કુલઋધષગળેંભતુ્ત હૈહય 
ધિળેય કંપિગૈદ પથૃ ુમં 
ગળ પિીઇત િહુષ િાચભ યયાતત શધશચબિંદુ 
બચલ મોદલ ુસપ્તેંદ્રરિવરિગે 
કચલત કમિ રદધવિિેંબરુ 
ઉચળદ એકાદશ મનુગળુ ઉિથ્ય ચ્યવિ મુખ ૩૨-૩૪ 
 
ઓરદસુવ ગુરુગળિ ેિરિદુ સ 
હોદિરિગુપદેધશધસદ મ 
હદારદકાિણ સવગુણ સપંણૂ હરિયેંદુ 
વારદસુવ ત્વત્પતતય તોિેં 
દાદનુિ બેસગોળલ ુસ્થ ં
ભરદ શ્રીદિાઅણ તોરિધસદ પ્રહ્લાદ સલહેમ્મ   ૩૨-૩૫ 
 
શતસકેંતુળ્ળ ધપ્રય 
વ્રત ભિત માિંાત પણુ્યા 
ધશ્રતરુ િય ધવિયારદગળુ ગંિવિેં ટુ િિ 
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હુતવહિ પાવક સિાતિ 
ધપતૃગળેળ્વરુ ચિત્રગુપ્તરુ 
પ્રતતરદિરદ પાચલસચલ તમ્મવિેં દુ એમગોચલદુ ૩૨-૩૬ 
 
વાસવાલય ધશબ્લ્પ ધવમલ િ 
લાશયગળોળુ િધમપ ઊવધશ 
ભશે િધવગળ રિપગુળેધિસુવ િાહુકેતગુળુ 
શ્રીશપદ પથંાિ ધમૂા 
િીશ રદધવિરુ કમિરિગે સ 
દા સમાિ રદવૌકસરુ કોડલેમગ ેમંગળવ ૩૨-૩૭ 
 
દુ્યિરદ શામલ સ ંજ્ઝ્ન્ય િોરહચણ 
ઘિપ પિ્યાધિરુદ્ધિ 
વધિત ેબ્રહ્માડંાચભમાધિ ધવિાટદેધવયિ 
િિેવે ેિા િલધવિંદે દેવા 
િિ મરહળે સ્વાહાખ્યિાલો 
િિ ેકોડચલ ધિધવઘ્િરદિં ભગવદ્ગુણગંળચલ ૩૨-૩૮ 
 
ધવધિધપતિ પાદાબંુિગચળગ ે
મધપુિદંરદ ધવિાજિપામલ 
ઉદકગચળગે સદાચભમાધિયુ એંદેધિધસકોંબ 
બુિગે િા વરંદસુવ ેસ્મો 
દરદ ધિિંતિ ઓચલદુ એમગ ે
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અભ્યુદય પાચલસલેંદુ પિમોત્સહદલનુરદિરદ ૩૨-૩૯ 
 
શ્રી ધવરિિંિાદ્યિ મિકે ધિલ ુ
કાવકાલકુ િિિિરહતિ 
તાવોચલધસ મગિેંદુ મુરિધસ લીલગેળ િોળ્પ 
દેવરકગે વરંદપ ેયશોદા 
દેધવગાિધમસુવનુે ચબડદે કૃ 
પાવલોકિરદિંદ સલહુુવદેુમ્મ સતંતતય ૩૨-૪૦ 
 
પામિિનુ પધવત્રગૈસુવ 
શ્રી મુકંુદિ ધવમલ મંગલ 
િામગચળગચભમાધિયાદ ઉષાખ્ય દેધવયરુ 
ભધૂમયોળગુળ્ળચખળ સજ્ઝ્િિ 
િામયારદગળચળદુ સલહચલ 
આ મરુતિ મિયે વદૈ્યિિમચણપ્રતતરદિરદ ૩૨-૪૧ 
 
વિધિવસિ ેવિારદ્ર ધિિય 
સ્તિ ધવિાજિત ેિતેિાિ ે
તિ ધવિાિકે ગંિ િસ રૂપારદ ગુણ વપષુે 
મુધિકુલોત્તમ કશ્યપિ ધિિ 
તનુજે ધિિગાિધમપ ેએન્નવ 
ગુણગળેચણસદે પાચલપદુુ પિમાત્મિિાચંગ ૩૨-૪૨ 
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પરુુટલોિિ ધિન્ન કિો 
ય્દદિલ ુપ્રાધથસ ેદેવતગેળુ 
ત્તિવ લાચલધસ તદં વિાહરૂપ તાિાચગ 
િિચણ િિધિ ત્વત્પદાબ્િકે 
એિચગ ચબનૈ્નસુવનુે પાદ 
સ્પરુષ મોદલાદચખળ દોષગળેચણસરદરુ એંદુ   ૩૨-૪૩ 
 
 
હરિગુરુગળચિસદ પાપા 
ત્મિિ ધશઇસલોસુગ શિ ૈ
શિિધેિધસ દુષ્ફલગળીવ ધિિંતિવ ુચબડદે 
તિચણિદંિ ધિન્ન પાદા ં
બુરુહગચળગાિધમપ ેબહુ દુ 
સ્તિભવાણવ મસ્ગ્િિાદેન્નનુદ્ધરિસબેકુ ૩૨-૪૪ 
 
ધિિતતશય સુ જ્ઝ્ન્યાિ પવૂક 
ધવિચિસુવ ધિષ્કામ કમગ 
ળરિત ુતત્તત્કલદચલ તજ્ઝ્િ્યફલિસવ 
હરિય િમેદ લચુણધસ બહુજી 
વરિગે કમપિધેિપ ગુરુ પષુ 
કિનુ સજત્ક્રયગંળચલ ધિધવઘ્િતયેકોડચલ  ૩૨-૪૫ 
 
રિધિવાસિ પિમ કારુ 
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ણ્યાધિવાસસ્થાિિેધિપ કૃ 
શાનુિરુ સહસ્રષોડશશતરુ શ્રીકૃષ્ણ 
માધિધિયિેપ્પતુ્ત યુક્તરુ 
દાિવરુ મૂવતુ્ત િાિણ 
જિજમિપ્સિરુ ગંિવરિગે િધમપ ે૩૨-૪૬ 
 
આ યમુિયેોળુ સાદિરદ 
કાત્યયિી વ્રત િરિધસ કેલરુ દ 
િાયુિિ ેપતતયેધિધસ કેલવરુ જિતિદબ્લ્લ 
વાયુધપતિોચલધસદરુ ઈબગ ે
તોયસિસિ પાદકમલકે 
િા યેિગુવ ેમિોિથગંળ સચલસલનુરદિવ ુ૩૨-૪૭ 
 
રકન્નિરુ ગુહ્યકરુ િાઅસ 
પન્નગરુ ધપતૃગળુ ધસદ્ધરુ 
સનુ્નતાજિિરુ સમરિવિમિ યોધિિરુ 
ઇધન્નવિ ગણવેંતુ બસ્ણ્ણસ 
લેન્નળવ ેકરુણદચલ પિમા 
પન્નિરિગે કોડચલ સ્મુદ સુપ્રતાપવનુ ૩૨-૪૮ 
 
નૂરુ મુધિગળુચળદુ મેલણ 
નૂરુ કોરટ તપોિિિ પા 
દાિધવિંદકે મુચગવ ેકિગળનુદ્ધરિસલેંદુ 
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મૂરુ સપ્ત શતાહ્વયિ તોિે 
દી ઋધષગચળગાિતંિદચલહ 
ભરૂિ ધપતૃગળુ કોડચલ એમગે સદા સુમંગળવ૩૨-૪૯ 
 
પાવિકે પાવિિધેિસુવ િ 
માધવિોદિ ગુણગણગંળ 
સાવિાિદલેક માિસિાચગ સુસ્વિરદ 
આ ધવબુિપતત સભયેોળગે િા 
િાધવલાસરદ પારડ સુચખસુવ 
દેવગંિવરુ કોડચલ એમગચખળ પરુુષાથ ૩૨-૫૦ 
 
ભવુિ પાવિિધેિપ લકુમી 
િવિ મંગળ રદવ્યિામ 
સ્તવિગૈવ મનુષ્યગંિવરિગે વરંદસુવ 
પ્રવિ ભભૂિુરુચળદુ મધ્યમ 
કુવલયપિેં દેધિધસકોંબિ 
રદવસરદવસગંળચલ િિેવેનુે કિણ શુતદ્ધયચલ ૩૨-૫૧ 
 
શ્રી મુકંુદિ મૂતતગળ સૌ 
દાધમધિવોલ હૃદયવારિિ 
વ્યોમ મંડલ મધ્યદચલ કાણતુચલ મોરદસુવ 
આ માનુષ્યોત્તમિ પદયુગ 
તામિસગચળગેિગુવ ેસદા 
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કાધમતાથગચળતુ્ત સલહચલ પ્રણતિિતતતય ૩૨-૫૨ 
 
ઈ મહીમંડલદોચળહ ગુરુ 
શ્રીમદાિાયિ મતાનુગ 
િા મહા વષૈ્ણવિ ધવષ્ણ ુપાદાબ્દ મધકુિિ 
સ્તોમકાિધમસુવિેવિવિ 
િામગળ પળેલળવ ેબહુધવિ 
યામ યામંગળચલ બોધિસલેિગ ેસ્મતતય ૩૨-૫૩ 
 
માિિદયિ કરુણપાિા 
વાિ મુખ્ય સુપાત્રિેધિપ સ 
િોરુહાસિ વાચણ ઋદ્રેંદ્રારદ સુિધિકિ 
તાિતમ્યત્મક સુપદ્યગ 
ળારુ પરઠસુવિા િિરિગે િ 
માિમણ પિૈૂસલીબ્પ્સત સવકાલદચલ ૩૨-૫૪ 
 
મૂરુ કાલંગળચલ તતુતસ ેશ 
િીિ વાક્મિ શુતદ્ધ માળ્પદુુ 
દૂિગૈસુવદુચખળ પાપસમૂહ પ્રતતરદિવ ુ
િોિભય િાિભય િક્ર િ 
મૂિ શસ્ત્ર િલાસ્ગ્િ ભતૂ મ 
હોિગ જ્વિ િિકભય સભંધવસદેંદેંદુ ૩૨-૫૫ 
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િય િયતુ તત્રિગતિલઅણ 
િયિયત ુિગદેક કાિણ 
િયિયત ુજિકીિમણ ધિગતિિામિણ 
િયિયત ુજ્હધવ િિક િય 
િયતુ દૈત્યકુલાતંક ભવા 
મયહિ િગન્નાથધવટ્ઠલ પારહમા ંસતત ૩૨-૫૬ 
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