
સર્વ જીર્ન કલ્પ સધંિ 
 
હરિકથામૃઇતસાિ ગુરુગળ 
કરુણરદિંદાપધનતુ પળેુર્ ે
પિમ ભગર્દ્ભક્તરિદનાદિરદ કેળુવદુુ 
 
કૃઇતતિમણ પ્રદુ્યમ્ન ર્સુદે 
ર્તગેળાહંકાિત્રયદોળુ 
ચતુિધર્િંશતત રૂપરદિંદલિ ભોજ્યનધેનસુર્નુ 
હુતર્હાઆંતગત જયા 
પતતય ુતાન ેમૂિધિક તત્રિં 
શતત સુરૂપરદ ભોક્તૃઇ એધનસુર્ ભોક્તૃઇગળોળલગદ્દુ ૦૧ 
 
આિધિક મૂર્તુ્ત રૂપરદ 
ર્ારિજાપ્તનોલળરુતતહનુ મા 
યાિમણ શ્રીર્ાસુદેર્નુ કાિનામદલિ 
મૂરુ ધર્િ ધપતૃગળોળુ ર્સુ તત્રપ ુ
િારિ આરદત્યગધનરુદ્ધનુ 
તોરિકોળ્ળદે કથકૃમરિયનધેનધસકોમ્બ ૦૨ 
 
સ્ર્ર્શ નાિાયણનુ તા ષ 
ણ્ણર્તત નામરદ કિેસુતલિ ર્સુ 
ધશર્ રદર્ાકિ કથકૃમરિયગળોળલગધ્ધ ુ
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નરે્નધર્લ્િદે ધનત્યદલિ ત 
ન્નર્રુ માડુર્ સરે્ ેકૈકોં 
ડર્િ ધપતૃગલળગીર્નમ્થાનમ્થ સુખગળનુ ૦૩ 
 
તતંુપટદંદદલિ િકુમીકાતં 
પચંાત્મકનધેનધસ ર્સુ 
કંતુહિ િધર્ કથગૃળોળલગધ્િનર્િથ તન્ન 
લચિંતતસુર્ સતંિનુ ગુરુ મિ 
ર્ાતંિાત્મ સતંધયસુર્નુ 
સતંતલખળાથગળ પાલિધસ ઇહપિંગળલિ ૦૪ 
 
તદેંતાય્ગળ પ્રીતતગોસુગ 
ધનિંદ્યકમર્ તોિેદુ ધર્રહતગ 
ળોંદુ મીિદે સગંકમગળાચરિસુર્ર્રુ 
ર્દંનીયિાલગિયેોળગે દૈ 
નરંદનરદ દૈધશક દરહક સુખ 
રદિંદ બાળ્ર્રુ બહુ રદર્સદલિ કીતતયુતિાલગ ૦૫ 
 
અંધશ અંશાતંગત ત્રય 
હંસર્ાહન મુખ્ય રદધર્જિ 
સશંદલિ તતલળદંતિાત્મક જનાદનન 
સસં્મિણ પરૂ્કરદ ષડધિક 
તત્રિંશતતત્રય રૂપર્રિત ુધર્ 
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પાસંગન પજૂજસુર્િર્િે કૃથાઠિેધનસુર્રુ ૦૬ 
 
મુરુર્િે સાધર્િદ મેિિે 
નૂિૈદુ રૂપરદ જનાદન 
સૂરિગળુ માડુર્ સમાિાિનગેે ધર્ઘ્નગળુ 
બાિદંત ેબહુપ્રકાિ ખ 
િારિ કાપાડુર્નુ સર્શ 
િીિગળોલળદ્દર્િર્િ પસેરિિંદ કિેસુતલિ ૦૭ 
 
જય જય જયાકાતં દત્તા 
ત્રયે કધપિ મરહદાસ ભક્ત 
ધપ્રય પિુાતન પરુુષ પણૂાનમ્િ જ્ઝ્ન્યાનઘન 
હયર્દન હરિ હંસ િોક 
ત્રય ધર્િઅણ ધનલખળજગદા 
શ્રય ધનિામય દયરદ સતંસૈેંદુ પ્રાધથપદુુ ૦૮ 
 
ષણ્ણર્તત યેંબઅિેઢ્યનુ 
ષણ્ણર્તત નામદલિ કિેસુત 
તન્નર્રુ સદ્ભક્ક્ત પરૂ્કરદિંદ માડુતતહ 
પણુ્યકમર્ સ્ર્ીકરિધસ કા 
રુણ્ય સાગિ સિહુર્નુ બ્ર 
હ્મણ્ય દેર્ ભર્ાબ્ધિપોત બહુ પ્રકાિદલિ ૦૯ 
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દેહગળનુ કોડુર્ર્નુ અર્િર્ 
િાહિર્નુ કોડરદહન ેસુમનસ 
મરહત મંગળ ચરિત સદ્ગુણભરિતનનર્િત 
અરહક પાિતત્રક સુખપ્રદ 
ર્રહધસ બેન્નલિ બતે્તર્મૃથર્ 
દ્રરુહણ મોદિાદર્રિગુલણધસદ મુરિદનરહતિનુ ૧૦ 
 
દ્રરુહણ મોદિાદમિરિગે સ 
્મરહત માયાિમણ તાન ે
સ્ર્હનધેનધસ સમ્થબૃ્પ્થપરદસુર્ સર્કાિદલિ 
પ્રરહત સકંરુષનુ ધપથગૃલળ 
ગહિનધેનપ સ્ર્િાખ્યરૂપરદ 
મરહજ ફિથણૃ પસેરિનલિ પ્રદુ્યમ્નધનરુદ્ધ ૧૧ 
 
અન્નનધેનસુર્ નૃપશુગલળગે  
રહિણ્ય ગભાડંદોળુ સતંત 
તન્નનીપરિધયિંદુપાસનગેૈર્ ભક્તિન 
બન્ન પરડસદે ભર્સમુદ્રમ 
હોન્નતતય દારટધસ ચતુધર્િ 
અન્નમયનાત્મપ્રદ₹હન સુખર્નીર્ હરિ ૧૨ 
 
મનર્ચન કાયગળ દેશધેયિં 
દનુરદનરદ લબડદાચરિસુતત 

4

www.yo
us

igm
a.c

om



પ્પનુલચતોલચત કમગળ સદ્બક્ક્તપરૂ્કરદ 
અધનિદેર્નોલળપ્પ નાિા 
યણલગદન્નવ ુએંદુ કૃષ્ણા 
પણર્નુેત કોડે સ્ર્ીકરિધસ સતંપૈ કરુણાળુ ૧૩ 
 
એળુ ધર્િદન્ન પ્રકિણર્ 
કેલળ કોધર્દિાસ્યરદિંદલિ 
આિસર્ માડદિે અધનરુદ્ધારદ રૂપગળ 
કાિકાિરદ નનેદુે પજૂજસુ 
સ્થિૂમતતગલળલગદનુ પળેદે 
શ્રીિકુધમર્લ્િભન ેઅન્નાદન્ન અન્નદનુ ૧૪ 
 
એંદરિદુ સપ્તાન્નગળ દૈ 
નરંદનરદ મિેયદે સદા ગો 
ધર્િંદગધપસુ ધનભયરદ મહયજ્ઝ્ન્યધર્ધયુેમ્ધ ુ
ઇંરદિેશનુ સ્ર્ીકરિધસ દય 
રદિંદ બેરડધસકોળદે તર્કરદ 
તદુંકોડુર્નુ પિમમંગળ તન્ન દાસરિગ ે૧૫ 
 
સૂજજ કિદલિ ધપરડદુ સમિર્ 
ના જધયસુર્નુે એંબ નિન ં
તી જગધત્તનોળુળ્ળ અજ્ઝ્ન્યાધનગળુ ધનત્યદલિ 
શ્રી જગત્પતતચિણયુગળ  
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સિોજ ભક્ક્થજ્ઝ્ન્યાનપરુ્ક 
પજૂજસદે િમાહકામર્ બયધસ બળલરુ્રુ ૧૬ 
 
શકટભજંન સકિજીર્િ 
ધનકટગનુ તાનાલગ િોકકે 
પ્રકટનાગદે સકિકમર્ મારડ મારડસુત 
અકુરટિાત્મક ભકુત જનરિગ ે
સુખદનધેનસુર્ સર્કાિરદ 
અકટકટ ઈતન મહામરહમેગલળગેનેંબ ે૧૭ 
 
શ્રીિકુધમર્લ્િભનુ ર્કંુૈ 
ઠાિયરદ પ્રણર્ પ્રકૃધથ કી 
િાિજાસન મુખ્ય ચતેનિોળગે નિેેધસદ્દુ 
મૂિકાિણ અંશનામરદ 
િીિેગસુૈત તોરિકોળ્ળદે 
પાલિનોળુ ઘૃથધર્ધ્િ તિેેદંતતપ્પ તત્રસ્થળરદ ૧૮ 
 
મૂરુ યુગદલિ મૂિરૂપનુ 
સૂરિગળ સતંધયધસ રદતતય કુ 
માિકિ સહંરિધસ િમર્નુળુહબેકેંદુ 
કારુલણક ભધૂમયોળુ ધનજપરિ 
ર્ાિસરહતર્તરિધસ બહુધર્િ 
તોરિદનુ નિર્થ્પ્પ્રવબૃ્થ્પ્થય સકિ ચતેનકે ૧૯ 
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કાિણાવ્હય પ્રકૃધથયોળલગ  
ધ્િાિધિક હરદનેંટુ તત્ર્ર્ 
તા િલચધસ તદ્રપૂ તન્નામંગળન ેિરિધસ 
નીિજભર્ાડંર્નુ ધનધમધસ 
કારુલણક કાયાખ્યરૂપરદ 
તોરુર્નુ સહજારહતાચિગળલિ પ્રતતરદનરદ ૨૦ 
 
જીર્િંતયાધમ અંધશ ક 
ળેર્િગળોળલગિંરદ્રયગળલિ 
તા ધર્હાિ ગૈવતુનુરદન અંશનામદલિ 
ઈ ધર્ષયગળનુડું સુખમય 
ઈર્ સુખ સસંાિદુુઃખર્ 
દેર્ માનર્ દાનર્રિગધર્િત સુિામસખ ૨૧ 
 
દેશ દેશર્ સુધત્ત દેહા 
યાસગોલળસદે કામ્યકમ દુ 
િાશગેોળગાગદિે બ્રહ્માદ્યલખળચતેનરુ 
ભ ૂસલિિપાર્કસમીિા 
કાશ મોદિાદલખળ તત્ત્ર્ પ 
િેશલગર્ધિષ્ઠાનર્ેંદરિતલચસનર્િત ૨૨ 
 
એિડુ ધર્િદલિ િોકદોળુ જી 
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ર્રુગલળપ્પરુ સતંત ક્ષિાક્ષિ 
ધર્લિિંગ સલિિંગ સૃજ્યાસૃજ્ય ભદેદલિ 
કિેસુવદુુ જદપ્રકૃધથ પ્રણર્ા 
અિ મહાદણકુાિનામરદ 
હરિ સરહત ભદેગળ પચંક સ્મરિસુ સર્ત્ર ૨૩ 
 
જીર્ જીર્િ ભદે જડ જડ 
જીર્ જડગળ ભદે પિમનુ 
જીર્ જડ સુધર્િઅણનુ એંદરિદુ ધનત્યદલિ 
ઈ ધર્રિિંચાડંદોળુ એલ્િા 
ઠાધર્નલિ તતલળદૈદુ ભદે ક 
ળેર્િદોળરિતચ્યુતન પદયૈદુ શીઘ્રદલિ ૨૪ 
 
આરદયલિ અિાઅિાખ્ય 
દે્વિ અઅિદોળુ િમા મધ ુ
સૂદનરુ અિગળોળુ પ્રક ઇતત પ્રણર્ કાિગળુ 
ર્િે મુખ્ય થણૃામ્થ જીર્િ 
ભદેગળનરિતી િહસ્યર્ 
બોધિસદે મંદરિગ ેસર્ત્રદલિ લચિંતતપદુુ ૨૫ 
 
દીપરદિં દીપગળુ પોિમ 
ટ્ટાપણાિયગત તતધમિગળ 
તા પરિહાિગૈધસ તદ્ગતપદાથ તોપતં ે
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સૌપિલણર્િર્હન તા બહુ 
રૂપનામરદ એલ્િ કડેયલિ 
વ્યાધપધસદ્દુ યથષે્ટમરહમેય તોપ તતલળસદિે ૨૬ 
 
નલળનધમત્રગે ઇંદ્રિનુ પ્રતત 
ફલિસુર્તં ેજગત્રયવ ુકં 
ગોલળપદુનુપાધિયલિ પ્રતતલબિંબાવ્હયરદ હરિગ ે
તતલળય ેતત્રકકુદ્ધામનતત મં 
ગળ સુરૂપર્ સર્ઠાધર્લિ 
પોળેર્ હૃિયકે ધપ્રતતરદર્સ પ્રહ્લાદપોષકનુ ૨૭ 
 
િસધર્શષેદોળતત ધર્મિ ધસત 
ર્સન તોધયધસ અક્નનયોળલગડે 
પસરિસુવદુુ પ્રકાશ નસુગંુદદિે સર્ત્ર 
તત્રધશિદૂષણર્રૈિ ભક્ક્તસુ 
િસરદ તોય્દ મહાત્મિનુ બા 
ધિસવ ુભર્દોળલગદ્દિેયુ સરિ દુરિતિાધસગળુ ૨૮ 
 
ર્ારિધિયોળગલખળ નરદગળુ 
બેિેબેિે ધનિંતિદલિ ધર્ 
હાિ ગૈવતુ પિમ મોદદલિપ્પ તિેનતં ે
મૂરુ ગુણનગળ માધનયેધનસુર્ 
શ્રીિમારૂપગળુ હરિયલિ 
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તોરુતતપ્પવ ુસર્કાિરદ સમિરહતર્ધેનધસ ૨૯ 
 
કોકનદ સખનુદય ઘૂકા 
િોકનકે સોગસરદિે ભાસ્કિ 
તા કળંકન ેઈ કૃધથપધથ જગન્નાથધનિે 
સ્ર્ીકરિધસ સુખબડિરિયદધર્ 
ર્રેકગળુ ધનિંરદધસદિેનહુ 
દી કધર્ત્ર્ર્ કેલળ સુખબડરદહિે કોધર્દરુ ૩૦ 
 
ચતેનાચતેનગળલિ ગુરુ 
માતરિશ્ાતંગત જગ 
ન્નાથ ધર્ઠિ ધનિંતિરદ વ્યાધપધસ તતલળધસકોળદે 
કાતુિર્ પટુ્ટટ્ટધસ ધર્ષયદલિ 
યાતુિાનિ મોરહસુર્ ધન 
ભીત ધનત્યાનદંમય ધનદોષ ધનિર્દ્ય ૩૧ 
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