
વિભવુિ સવંિ 
 
હરિકથામ્ર્ ઇિસાિ ગરુુગળ 
કરુણરદિંદાપવિત ુપેળુિે 
પિમ ભગિદ્ભક્િરિદિાદિરદ કેળુવદુુ 
 
શ્રીિરુણણિલ્લભિ પિમવિ 
ભવૂિરૂપિ કંડ કંડ 
લીિેિરદ ણ િંવિસિુ મિદણલ િોડુ સભં્રમરદ 
િીિ સાિાિણ વિશેષ સ 
જાવિ િૈજારહિવ ુસહજ વિજાવિ 
ખડંાખડં બગેગળિરિત ુબિુરિિંદ ૫-૧ 
 
જલિિાગસદોળગે  રિસિુ 
હલવ ુજીિિ વિવમવસહિદ 
િોળુ સજાવિ વિજાવિ સાિાિણ વિશેષગળ 
વિણળદુ િત્તત્સ્થાિદણલ િે 
ગ્ગણળવસ હબ્બબદ મિરદ પજૂજસ ુ
િલિવ્યાપ્િિ રૂપગળ િોડુિલે રહગ્ગવુિરુ ૫-૨ 
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પ્રવિમ શાણલગ્રામ ગો અભ્યા 
ગિિવિવથ શ્રીતળુવસ વપપ્પલ 
યવિ િિ્થ ગ ઇહ્થ િટુ યજમાિ ્િપિજિ 
પ ઇવથવિ જલ વશણખ પિિ િાિા 
પથ િિગ્રહ યોગ કિણ ભ 
વિવથ વસિાવસિપઅ સકં્રમણિિવિષ્ઠાિ ૫-૩ 
 
કાદ કા ંિદોળગે શોણભપ 
આરદિેયા્યિ િેિરદ લકુ 
મીિિન ુપ્રવિરદિરદ શાણલગ્રામદોળણગપ્પ 
ઐદુસાવિિ મેલે મિૂ 
તૈ્તદવિક ઐનરુૂ રૂપરદ 
ભિૂિગળણભમાવિ રદવિજિોણળપ્પિિિિિ ૫-૪ 
 
શ્રીિમણ પ્રવિમેગળોળગે હરદ 
મિૂવિકિાણગપ્પ મેલૈ 
નરુૂ રૂપિ િરિવસ ઇપ્પન ુઅરહિા લરદ 
દારુમથિિ ગૈયે પાિક 
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િોરુિિેં પ્રિીક સિુિોળુ 
િોરુવિપ્પન ુિત્તદાકાિદણલ િોળ્પરિગે ૫-૫ 
 
કિણિીયામકન ુિાનપુ 
કિણદોળગૈિતે્તિડુ સા 
વિિદ હરદિાલ્કવિક શિરૂપગંળિે િરિવસ 
ઇરુવિહન ુિદ્રપૂ િામગ 
ળરિત ુપજૂજસવુિહિ પજૂેય 
વિરુિ કૈગોંબન ુિ ઇઉષષાિન ુજલિ કોંબિેં ૫-૬ 
 
ણબિંબરૂપન ુઈ િેિરદ જડ 
પોંબસિુ મોદલાદ સિુિોળ 
ણગિંબગુોંરડહિેંદરિદુ િમાથકામગળ 
હબંણલવસદનરુદિરદ વિશ્વકુ 
ટંુણબ કોટ્ટ કણાન્ન કુજત્સસિ 
કંબણળયે સૌભાગ્યિેંદિિવંિગળ ભજજસ ુ૫-૭ 
 
િારિયોળણગપ્પત્તિાલકુ 
મિેૂિડુસાવિિદ મેલ્મ ુ
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ન્નિૂ હરદિેળેવિપ રૂપવ ુશ્રી તલુવસ દળરદ 
નિૂ અિિત્તોંદુ પષુ્પરદ 
મિૂવિક દશ દીપદોળુ િા 
નિૂ મરુૂ સમુવૂિગળુ ગિંદોળણગરુવિહવ ુ૫-૮ 
 
અષ્ટદળસિ ઇદય કમલા 
વિષ્ષ્ટિન ુિાિાણગ સિો 
ત્સક ઇષ્ટમરહમન ુદળગળણલ સ ંરિસિુોળણગદ્દુ 
દુષ્ટરિગે દુબદુ્ધિ કમ વિ 
વશષ્િરિગે સજુ~િાિ િમ સ ં
પષુ્ષ્ટગૈસિુ સિૈંપ વિદુષ્ટ સખુપણૂ ૫-૯ 
 
વિત્તદેહાગાિ દાિા 
પત્સયવમત્રારદગળોળગે ગણુ 
ણ ત્તબદુ્ધ્યરદિંરિયગળોળુ જ~િાિકમદોળુ 
િત્તદાહ્વયિાણગ કિેસિુ 
સત્સયસકંલાપનસુાિરદ 
વિત્સયદણલ િા મારડમારડપિેંદુ ્મરિસવુિરુ ૫-૧૦ 
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ભાિ િવ્યરક્રયેગળેવિસિુ 
ઈ વિિાદ્વિૈત્રયગંળ 
ભાવિસિુ સદ્ભક્ક્િયણલ સિત્ર મિેયદલે 
િાિકન ુિાિેંદુ પ્રવિરદિ 
સેવિસિુ ભક્િરિગે િન્નન ુ
ઈિ કાિ ક ઇપાળુ કરિિિગોણલદ િેિિિેં ૫-૧૧ 
 
બાદંળિે મોદલાદદિોળોં 
દોંદિણલ પજૂા સસુાિિ 
િેંદેવિસિુ પદાથગળુ બગેબગેય નિૂિરદ 
સદંણણવસકોંરડહવ ુ્યાિકે 
િરંદવિત ુણ િંવિવસ સદા ગો 
વિિંદિણ વસ િોડુ િણલિણલદાડુ કોંડાડુ ૫-૧૨ 
 
જલજાિાભિ મવૂિ મિદણલ 
િેલેગોણળવસ વિશ્ચલભકુવિયણલ 
 ણળણબવસલમુળેગાણળગળ વિિંરદસદે વિત્સયદણલ 
િેલદણલહ ગિંિે સગુિંવ ુ
જલિે િસ રૂપિે સદુીપવ ુ
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એલરુ  ામિ શબદિાદ્યગળવપસલ ુઓણલિ ૫-૧૩ 
 
ગોળકગળુ િમાિમણિ વિ 
જાલયગળનરુદિરદ સપં્ર 
આલિેયે સમ્મજિવ ુકિણગળે દીપગળુ 
સાલ ુિત્તદ્ધદ્વષયગળ સ 
મ્મેળિિે પરિયકં િત્સસખુ 
દેણળગેયે સપુ્પવત્ત ગાત્સમવિિેદિિે િસિ ૫-૧૪ 
 
પાપકમવ ુપાદુકેગળન ુ
લેપિવ ુસત્સપણુ્ય શાસ્ત્રા 
લાપિિે શ્રીતલુવસ સમુિોવ્ર્ ઇવત્તગળુ સમુિ 
કોપ ધપૂવ ુભક્ક્િ ભષૂણ 
વ્યાવપવસદ સદ્બુદ્ધિ છત્રવ ુ
દીપિે સજુ~િાિ િાિવિગળે ગણુકિિ ૫-૧૫ 
 
મિ િ િ કાયક પ્રદઇણે 
યનરુદિરદ સિત્ર વ્યાપક 
િિરુહઅેણગવપસિુ મોરદસિુણલરુ સિિ 
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અનભુિકે િદુંકો સકલ સા 
િિગળોળણગદે મખુ્ય પામિ 
મનજુરિગે પેણળદિે વિણળયદુ બિુરિગલ્લદલે ૫-૧૬ 
 
 તિુવિિ પરુુષાથ પડેિિે 
 તિુદશ લોકગળ મ્યદો 
ણળિરુપાયગણળલ્લ િોડલ ુસકલ શાસ્ત્રદણલ 
સિિ વિષયેંરિયગળલ્લ્લ પ્રવિ 
િિિેવિવસ િાજજસિુ લકુમી 
પવિગે સિ સમપણેય ુમહપજૂે સદુપાય ૫-૧૭ 
 
ગોળકિે કંુડાક્ગ્િ કિણવ ુ
મેલોદણગ બહ વિષય સવમિેય ુ
ગાણળ યત્સિવ ુકામ ધમૂવ ુસવન્નિાિાણ  
મેળિિે પ્રજ્િાલ ેરકરડગળુ 
તણૂળદાિદંગળે િત્ત 
ત્સકાલ માતગુળેલ્લ મતં્રા્યાત્સમયજ~િવિદુ ૫-૧૮ 
 
મધવુિિોવિય પટ્ટણકે પ ુ
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િદ કિાટગળઇ િાવસક 
િદિ શ્રોત્રગળેિડુ દઇણ ઉષત્તિદ્વાિ 
ગદુ ઉષપ્થગળેિડુ પવશ્ચમ 
કદગળેવિપવ ુષટ સિોજિે 
સદિ હ ઇદયિે મટંપગંળુ વત્રગણુગળે કલશ ૫-૧૯ 
 
િાતગુળુ સપ્િાિિણ ઉષપ 
િીવથગળે િારડગળુ મદગળુ 
યથૂપગળુ સષુમુ્િા િારડયે િાજપથંાિ 
ઈ િનરુૂહગળે િિગંળુ 
માિરિશ્વન ુપ ંરૂપરદ 
પાિકગળેંબરિગળન ુસહંરિપ િળિાિ ૫-૨૦ 
 
ઇિ શશાકંારદગળે લમી 
િવિિેયિસિ દ્વાિપાલક 
િેવિસવુિપ્પરુ મિદ િ ઇવત્તગળે પદાવિગળુ 
અનભુવિપ વિષયગંળે પ 
ટ્ટણકે બપ્પ પસાિગળુ જી 
િન ુસિુિક કપ્પગળ કૈગોંબ હરિ િાન ુ૫-૨૧ 
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ઉષરુપિાક્રમિિમવિગે દશ 
કિણગળુ કન્નરડય સાલગુ 
ળિવિદૂિિ સદ્ધદ્વહાિકે ણ ત્ત મટંપવ ુ
મિણળ બીસિુ શ્વાસગળુ  ા 
મિ વિલાવસવિ બદુ્ધિ દામો 
દિગ ેસાષ્િાગં પ્રણામગળે સશુયિગળુ ૫-૨૨ 
 
માિમણિિમિેગે સમુહા 
દ્વાિિેવિસિુ િદિકોપ્પિુ 
િોિણ ્મશ્રગુળુ કેશગળે પિાકેગળુ 
ઊરિ િડેિવંિગળુ જઘંગ 
ળૂરુ મ્યોદિ વશિગળા 
ગાિદુપ્પરિગેગળુ કોશગળૈદુ કોણેગળુ ૫-૨૩ 
 
ઈ શિીિિે િથ પિાક સ ુ
િાસગળે પુડં્રગળુ ્િજ વસિં 
હાસિિે ણ ત્તવ ુસબુદુ્ધિયે કલશ સન્મિિે 
પાશ ગણુ દંડત્રયગળુ શ ુ
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ભાશભુદ્વય કમ  ક્ર મ 
હા સમથાશ્વગળુ દશકિણગંળેવિસવુવુ ુ૫-૨૪ 
 
માિરિશ્વન ુદેહિથદોળુ 
સિૂિાણગહ સિકાલરદ 
શ્રીિરુણણિલ્લભ િવથકિેંદરિદુ વિત્સયદણલ 
પ્રીવિવયિંદણલ પોવષસિુ િા 
િાિપારદગણળિંદણલ વિિિ 
ઈ િનવુિિોળુ મમિે ણબટ્ટિિિિે મહયોગી ૫-૨૫ 
 
ભિિેવિપ િિવિયોળુ કમ 
પ્રિહદોળુ સ ંરિસવુિહ દે 
હિ સિુાિેય મારડ િન્નિરિિંદોડગરૂડ 
રદિસ રદિસગળલ્લ્લ લકુમી 
િિન ુક્રીરડપિેંદુ ણ િંવિસે 
પિિિય્ય ભિાલ્બિ દારટવસ પિમસખુિીિ ૫-૨૬ 
 
અપણાલયગિ પદાથવ ુ
્િઈ પરુુષરુગણળિંરિયગળણલ 
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દીપ પાિકિોણળડુવિહ િૈલારદ િવ્યગળ 
આ પિમગિદાિિેંદુ પ 
દેપદે મિેયદલ ે્મરિસિુ 
ભપૂિદંરદ સ ંરિસ ુવિભયરદ સિત્ર ૫-૨૭ 
 
િારિજભિાડંિે સમુટંપ 
મેરુણગરિ વસિંહાસિવ ુભા 
ગીિવથયે મજ્જિવ ુરદગ્િસ્ત્રગળુ નરુડ મતં્ર 
ભરુૂહજ ફલપષુ્પ ગિં સ 
મીિ શવશિવિ દીપ ભષૂણ 
િાિકેગળેંદવપસલ ુકૈગોંડુ મવન્નસિુ ૫-૨૮ 
 
ભસૂિુિોણળપ્પબજ ભિિોળુ 
િાસદેુિન ુિાય ુખગપ સ 
દાવશિરહપેંિન ુવિિ્િાન્નામક સયૂ 
ભેશ કામમિા્ય િરુણા 
રદ સિુરુ અવત્રયિોણળપ્પરુ 
િાસિાણગહ સકંરુષણિ િોરડ મોરદપરુ ૫-૨૯ 
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મીિકેિિિિય પ્રાણા 
પાિ વ્યાિોદાિ મખુ્યૈ 
કોિ પ ંાશન્મરુદ્ગણ  ઇિ િસગુણરુ 
મેિકાત્સમજે કુિિ વિષ્િ 
ક્સેિ િિપાદ્યવિવમષરુ સ 
દાનિુાગરદ િેવિપદુુ િૈશ્યિોળુ પ્રદ્યમુ્િ ૫-૩૦ 
 
ઇરુવિહરુ િા્ત્સયદસ્રરુ 
વિરુ ઇવિય ુયમિમ યમ રકિં 
કિરુ મેરદવિ કાલમ ઇત્સય ુશિૈશ્ચિારદગળુ 
કિેવસકોંબરુ શિૂિેંદિ 
િિિ શિૂિોણળપ્પરિિિોળ 
ગિવિદૂિવિરુિવિહિેંદરિત ુમવન્નપદુુ ૫-૩૧ 
 
િીિભય િાિાયણ  ત ુ
ષ્પાત ુિાિેંદેવિવસ િત્ત 
જ્જાવિ િમ સકુમગળ િા મારડ મારડસિુ 
 ેિિિ ઓળહોિગે ઓિ 
પ્રોિિાણગદે્દલ્લરિગે સ ં
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પ્રીવિયણલ િમાથકામરદગળ કોડુવિહન ુ૫-૩૨ 
 
વિિિિિદ વિિાિ વિગિા 
ભ્યવિક સમાસમિવિ સામગ 
વત્રદશગણ સપંજુ્ય વત્રકકુિામ શભુિામ 
મધમુથિ ભ ઇગિુામ ઘોટક 
િદિ સિપદાથદોળુ તરુદ 
મોદલ ુત ુણંબહિેંદુ ણ િંવિસ ુણબિંબરુપદણલ ૫-૩૩ 
 
કન્નરડય કૈવિરડદુ િોડલ ુ
િવન્નિવ ુસવ્યાપસવ્યરદ 
કક્ણ્ણગોપ્પિુ િેિરદ અવિરુ્િવિગે ઈ જગવ ુ
ણભન્ન ણભન્નિ િોરુવત્તપદુુ 
જન્યિાદુદરિિંદ પ્રવિ ણબિં 
બન્નમયગાિેંદરિદુ પજુજસલ ુકૈકોંબ ૫-૩૪ 
 
ણબિંબિેવિપરુ ્િોત્તમરુ પ્રવિ 
ણબિંબિેવિપરુ ્િાિિરુ પ્રવિ 
ણબિંબણબિંબગળોળગે કેિલ ણબિંબ હરિયેંદુ 
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સભં્રમરદ પાડુિણલ િોડુિ 
લુબંડુુવ ુરદડુવદુુ કોડુવદેુ 
લ્લબંજુાંબકિવંિ પજુેગળેંદુ િણલદાડુ ૫-૩૫ 
 
િરદય જલ િરદગેિેિ િેિદં 
દદણલ ભગિદ્દત્ત કમગ 
ળુદવિશયિવિગવપસિુ વ્યાિિ િીિાણગ 
વિવિવિષેિારદગણળગોળગા 
ગદલે માડુિ દવિયદંરદ 
પદુમિાભિ સકલ કમગળલ્લ્લ િેિેવવુિરુ ૫-૩૬ 
 
અરિયરદદરુ એમ્મોણળદ્દિ 
િિિ વિષયગળંુબ જ~િાિો 
ત્તિરદ િિગવપસલ ુણ ત્સસખુવિત્ત ુસિૈંપ 
સરિત ુકાલપ્રિહગળુ કં 
ડિેય ુસરિ કાણરદિે પરિવવુ ુ
મિણળ મજ્જિ પાિ કમગણળિંદ સખુવિહવ ુ૫-૩૭ 
 
એન ુમાડુિ કમગળુ લકુ 
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મી વિિાસવિગવપસનસુ ં
િાિ પિુકરદિંદ સદેંરહસદે રદિરદિરદ 
માિવિવિ કૈકોંડુ સખુ વિ 
ત્તાિિિ સિૈંપ િ ઇણજલ 
િેન ુિાનુડંિિિિ પાલ્ગેિેિ િેિિિેં ૫-૩૮ 
 
પિૂવ દઇણ પવશ્ચમોત્તિ 
પિિી પવિયક્ગ્િિાય ુસ ુ
શાિિીકિ રદગ્િલયદોળુ હસંિામકન ુ
સિકાલરદ સિરુળુ સિુ 
સાિભૐ્અન ુ્િેચ્છેયણલ મ 
ત્તોિરિગે ગો રિસદવ્યક્િાત્સમ િેંદેવિવસ ૫-૩૯ 
 
પરિ ઇડાિત્સસિન ુસિં 
ત્સસિદોળવિરુિારદ રુપિ 
િરિવસ બાહ્િત્સય સૌિભ  િંમન ુએવિવસ 
ઇરુવિહ જગન્નાથ વિત્સઠલ 
્મરિસિુિિિ સિૈંપિેં 
દુરુપિાક્રમવણુ િ સાિિ યોગ્યિેયિરિત ુ૫-૪૦ 
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