
શ્વાસ સધંિ 
 
હરિકથામૃઇતસાિ ગુરુગળ 
કરુણરદિંદાપધિતુ પળેુવ ે
પિમ ભગવદ્ભક્તરિદિાદિરદ કેળુવદુુ 
 
ભાિતીશનુ ઘળળગયેોળુ મુ 
નૂ્નિ અિવતુ્ત ધસરુજપગળ 
તા િળિસુવનુ સવજીવિોળળદ્દુ બેસિદે 
કારુળણકિવિવિ સાિિ 
પિૈૂધસ ભ ૂસ્વગ િિકવ 
સરેિસુવ સવજ્ઝ્ન્ય સકલેષ્ટપ્રદાયકનુ ૦૧ 
 
તાધસગોંભનૂૈરુ શ્વાસો 
ચ્છ્વાસગળ િડેસુતળલ િતેિ 
િાધશયોળુ હગળલરુળુ જાગૃથિાળગ ધિત્યદળલ 
ઈ સુમિસોત્તંસ લશેા 
યાસધવલ્લદે પોધિસુત મૂ 
લેશિધંિસિોજમૂલદળલપ્પ કાળણસદે ૦૨ 
 
અરિવદુોંદ્યામદોળુ શ્વાસ 
ગળેિડુસાધવિદેળુનૂિનુ 
શિસહસ્રદ મેલ ેિાનૂિહવ ુદ્વિદ્વતયકે 
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મિળળ યામત્રયકે વસુ સા 
ધવિદ મેલ્નૂિેળણકેયળલ હ 
ને્નિડુ તાધસગે હતુ્તસાધવિદેંટુનૂિહવ ુ૦૩ 
 
ઓંદુ રદિદોળગધિલ ઇપ્પ 
ત્તોંદુ સાધવિદારુનૂરુ  
મુકંુદુિાજ્ઝ્નિરદ મારડ મારડધસ લોકગળ પોિેવ 
િેંદુ પવિિ પોગળુદ્વતિે એં 
દેંદુ મરિયદે ઈ મરહમ ેસ ં
કં્રદિાદ્યરિગંુટે િોડલ ુસવકાલદળલ ૦૪ 
 
મૂરુલઅદ મેલ ેધવિંશદ્વત 
ઈિેિડુસાધવિવ ુપઅકે 
આરુલઅદ મેલ ેિાલ્વત્તેંટુસાધવિવ ુ
મારુતનુ માસકે જધપધસ સ ં
સાિ સાગિરદિંદ સુજિિ 
પારુગાળણધસ સલગુવનુ બહુભોગગળધન્નતુ્ત ૦૫ 
 
એિડુ દ્વતિંગળળગહવ ુઋથ ુ
ભસુૂિરુ દ્વતળળવદુ શ્વાસજપ હ 
ને્નિડુલઅદમેલે તોંભત્તારુ સાહસ્ર 
કિેસુવદુ અયિાવ્હયદલિે 
વરુિ મુવત્તેંટુ લઓ 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



પરિ દ્વતળળવદુેંભત્તેંટુસહસ્ર કોધવદરુ ૦૬ 
 
વરુિરકિરિમ્મરડ જપગંળ 
ગુરુવય તા મારડમારડધસ 
દુરિતગળ પરિહરિસુવનુ ળિિંદ્વતસુવ સજ્ઝ્જિિ 
સુિધવિોધિગળોળગે િલેેધસ 
દ્દિધવદૂિ તમોધિકારિગ 
ળળિવરિત ુસોહમુપાસિ ેમાળ્પિવિંત ે૦૭ 
 
ઇધિતુપાસિિ ેસવજીવિો 
ળધિલદેવનુ માડુદ્વતિે ળિિં 
તિયે માડદે કંડ િીિોળુ મુળુળગ ધિત્યદળલ 
મિયેોળગે કૃષ્ણાજજિાધ્ય 
સિરદ કુળળતુ ધવધશષ્ત બહુ સ 
જ્ઝ્જિિધેિધસ જપમળણગળેળણધસદિેનુ બેસિદે ૦૮ 
 
ઓદિોદક એિડુ તજેદો 
ળૈદુવવુ ુલય તદળભમાધિગ 
ળાદ ધશવપવિરુ િમાિીિત્વ ઐદુવરુ 
ઈ રદધવજિોદગૂરડ શ્રી મધ ુ
સૂદિિ ઐદુવળુ એંદરિ 
દાદિદલન્નોદકવ કોડુતુણતુ સુળિસુદ્વતરુ ૦૯ 
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જાળલતોપ્પલજાધવગળુ મે 
દ્દાલયરદ સ્વચે્છ્છાનુસાિરદ 
પાલ ગિેવદંદળલ લમીિમણ તન્નવિ 
કીળુકમવ સ્વીકરિધસ ત 
ન્નાલયદોળળટ્ટવિ પોિેવ  
કૃપાળુ કામદ કૈિવદળશ્યામ શ્રીિામ ૧૦ 
 
શધશ રદવાકિ પાવકિોળળહ 
અધસત ધસત લોરહતગળળલ ધશવ 
શ્વસિ ભાગધવ મવૂિોળુ શ્રીકૃશ્્િ હયવદિ 
વસુધિપાદિ ધિવથૃ ુએધિધસ 
વસુમદ્વતયોળન્નોદકાિળ 
પસેરિધિિંદળલ સવજીવિ સલહુવનુ કરુળણ ૧૧ 
 
દીપ કિદળલ ધપરડદુ કાણદે 
કૂપદોળુ ળબદં્દત ેવદે મ 
હોપધિિદથગળ ધિત્યરદ પળેુવવિેલ્લ 
શ્રીપવિમુિધવનુતિમલસુ 
રૂપગળ વ્યાપાિ દ્વતળળયદે 
પાપપુ્ યકે જીવકથકૃથ ૃહરિયેંબ ૧૨ 
 
અધિલદેવનુ વા્્મિોમય 
િધેિધસ પાવક વરુણ સકંં્ર 
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દિમુિાદ્યિોળળદ્દુ ભગવદ્રપૂગુણગળનુ 
િિેિેિેદુે ઉચ્છ્િરિસુતળલ િ 
મ્મનુ સદા સતંધયસુવનુ સ 
્મુધિગણાિાધિતપદાબંુજ ગોજ સુિિાજ. ૧૩ 
 
પાદવધેિપવુ ુવા્્મિોમય 
પાદરૂપિયગદોળુ પ્ર 
હ્લાદ પોિક સકંરુિણાવ્હયરદ િલેેધસદ્દુ 
વદેશાસ્ત્ર પિુાણગળ સ ં
વાદરૂપરદ મિિગૈવતુ 
મોદમય સુિધવતુ્ત સલહુુવ સવસજ્ઝ્જિિ ૧૪ 
 
ગંિવહ દશરદશગળોળગિ 
ધવિંદ સૌિભ પસરિસુત િા 
ણેંરિયગળળગે સુિવિીવતુ સિંરિસુવતં ે
ઇંરદિેશિ સુગુણગળ દૈ 
િરંદિરદ તુદ્વતસુતનુમોરદસુ 
તિં બધિિ સુમૂકિદં્વતરુ મંદજિિોડિ ે૧૫ 
 
શ્રીિમણિિમિયે પવૂ 
િાિદલ્લ્લહ સમ્જ્ઝ્ન્યસૂયગ 
ભાિતીપદ્વત પ્રાણિોળળગહ લકુધમિાિયણિ 
સરેિ મનુજોત્તમરુ સવશ 
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િીિગત િાિાયણિ અવ 
તાિગુણગળ તુદ્વતસુતળલ મોરદપરુ મુક્ક્તયળલ ૧૬ 
 
પ્રણવપ્રદ્વતપાદ્યિ પિુદ દ 
ઇણકવાટદળલપ્પ શધશ િો 
રહળણગત વ્યાિસ્થ કૃધથપ્રધ્યુમ્િ રૂપવનુ 
ગુણગળનુ સતંુદ્વતસુતળલ ધપથગૃણ  
ગદાિિિદ્વતધવમલ પ 
ટ્ટણદોળગે સ્વચે્છ્છાનુસાિરદ સિંરિસુદ્વતહરુ ૧૭ 
 
અધમતધવક્રમિાલયદ પ 
ધિમકવાટરદ સદ્વતસરહત સ ં
ભ્રમરદ ભગવદ્ગુણગળિ ેપોગળુતળલ મોરદસુવ 
સુમિસાસ્યિોળળપ્પ પાિગ 
દમિ સકંરુિણિ ધિજહૃ 
કમલદોળુ િધેિસુવ ઋધિગણવધૈિ સુળિસુવરુ ૧૮ 
 
સ્વિમણિ ગુણરૂપ સપ્ત 
સ્વિગળળિંદળલ પાડુદ્વતહ તુ ં
બુિિે મોદલાદળિળ ગંિવરુ િમાપદ્વતય 
પિુદ ઉત્તિબાળગલાધિપ 
સુિપ શળિગ સમાિવાયુગ 
હરિ્મળણભ શાદં્વતપદ્વતયધિરુદ્ધિદુૈવરુ ૧૯ 
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ષ્કિિ ેકડેયાળગપ્પળિળ ધિ 
જિરુ ઊધ્વિાિગત ભાિદ્વત ઉદાિિોળુ 
મેિેવ માયા વાસુદેવિ 
પિમમંગળવયવગળ મં 
રદિવિરૈદ સદા મુકંુદિ િોરડ સુળિસુવરુ ૨૦ 
 
િાિપિંકપાલકિોળળહ 
ભાિતીપ્રાણાતંિાત્મક 
માિમણિરૈૂપ તત્તિાિદળલ બપ્પ 
મૂિેિડુ ધવિ મુક્ક્તયો્યિ 
તાિતમ્યવિરિતવિ કં 
સારિ સસંાિાલ્ધિ દારટધસ મુક્તિનુ માળ્પ ૨૧ 
 
બેળળગધજૂજયુ િોળ્પરિગે થળ 
થળળસુતળલ કંગોળળસુવદંરદ 
તોળેદુ દેહવ િામમુિેગળળિંદલંકરિધસ 
ઓળલધસ ધિત્ય કુતકયુક્ક્તગ 
ળલવબોિિ શાસ્ત્રમમવ 
દ્વતળળયરદહ િિ બરિદે ઇદિોળુ શરંકધસદિેનુ ૨૨ 
 
ઉદધિયોળુ ઊધમગળુ તોપ ં
દદળલ હંસોદ્ગીથ હરિ  
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હયવદિ કૃષ્ણાધ્યધમથ અવતાિગળુ ધિત્યદળલ 
પદુમિાભિોળળરુદ્વતહવુ સ 
વદ સમસ્ત પ્રાળણગળ  
ળિધ્હૃિયગથ રૂપગળિવ્યવિાિદળલ ળબડદે ૨૩ 
 
શિધિયોળુ મકિારદ જીવરુ 
ઇરુળુહગલેકપ્રકાિરદ 
િરિસુતનુમોરદસુત ઇપ્પદંરદ જગત્રયવ ુ
ઇરુદ્વતહવ ુજગદીશનુદિરદ 
કિેસુવદુુ પ્રદ્વતળબિંબિામરદ 
િરિધસહુદુ હરિિામરૂપગંળનુ અિવિત ૨૪ 
 
જિધિ સૌષ્ઠપદાથગળ ભો 
જિવ માડલ ુગભગત  
ધશશુધિિધિિિલળભવધૃ્ધ્િય ઐદુવ તિેરદ જીવરિગ ે
વિજિાભનુ સવિસ ઉં 
ડુળણધસ સિંઇસુવ જા્હધવ 
જિક જ્માદ્યળિળદોિધવદૂિ ગંભીિ. ૨૫ 
 
આસગેોળગાદવનુ જિરિગ ે
દાસિધેિસુવિાસયેનુ ધિજ 
દાસગૈરદહ પુસંગેલ્લરુ દાસિેધિસુવરુ 
શ્રીશિધંિસિોજયગુળ ધિ 
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િાશધેયિંદળલ ભજજસ ેઓળલદુ િ 
માસરહત તન્નિ ેકોડુવ કરુણાસમુિ હરિ ૨૬ 
 
દુ્યિરદયાધ્યંતવનુ કાણદે 
મનુજ એકત્રદળલ તા મ 
જ્ઝ્જિવ ગૈયે સમસ્તદોિ રદ ધવમુક્તિહ તિેરદ 
અિઘિઅંલાિતંાિતં સુ 
ગુણગળોળગોંદે ગુણોપા 
સિવગૈવ મહાત્મ િ્યકૃઠાઠિધેિસુવનુ ૨૭ 
 
વાસુદેવનુ કિેસુવનુ કા 
પાસિામરદ સકંરુિણનુ 
વાસવાળગહ તૂલદોળુ તતંુગનુ પ્રદુ્યમ્િ 
વાસરૂપધિરુદ્ધદેવનુ 
ભિૂણનુ તાિાળગ તોપ પ 
િેશ િાિાયણનુ સવદ મા્યમાિદનુ ૨૮ 
 
લલિધેયિંદોડગૂરડ િલૈગ 
ળોળગે ઓતપ્રોતરૂપરદ 
િલેેધસહનુ િતુિાત્મક જગન્નાથધવઠલનુ 
િળળળબધસલમુળેગાળળધયિંદિ 
ઘળળગે ળબડદલે કાવિેંદરિ 
રદળેયોળળિસુદ્વતરુ સદા સવાતંિાત્મકિ ૨૯ 
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