
ઉદાત્તાનદુાત્ત સધંિ 
 
હરિકથામ્ર્ ઇતસસાિ ગરુુગળ 
કરુણરદિંદાપધિત ુપેળુવે 
પિમ ભગવદ્ભક્તસરિદિાદિરદ કેળુવદુુ 
 
હરિય ુપચંાશદ્વિણ સ ુ
સ્વિ ઉદાત્તનદુાત્ત પ્રચય 
સ્વરિતસ સધંિ ધવસગ બ િંદુગળોળગે તસદ્વાચ્ય 
ઇરુવ તસત્તન્નામરૂપગ 
ળરિતપુાસિગૈવરિળેયોળુ 
સિુિે સરિ િિિલ્લ અવિાડુધવદે વેદાથ ૯-૧ 
 
ઈશિબલ ધવજ~િાિ ભગવ 
દ્દાસિબલ સદ્ભક્ક્તસ ધવષય 
ધિિાશે ધમથ્યાવારદયબલ પ્રદ્વષે ધિત્યદબલ 
ઈ સમસ્તસ પ્રાબણગળબલ િ 
મેશધિહિેંદરિદુ અવિબભ 
લાષેગળ પિુયૈસવુદેુ મહયજ~િ  હરિપજૂે ૯-૨ 

1

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ધિદશ એકાત્મકિેધિધસ ભ ૂ
ઉદક ધશબિયોળુ હત્ત ુકિણરદ 
અધિપિેધિસવુ પ્રાણમખુ્યારદત્યિોળુ િેલેધસ 
ધવરદતસિાબગદ્દિવિતસ ધિિ 
વધિકમરહમન ુસકલ ધવષયવ 
ધિિિિામક સકંરુષણાહ્વયન ુસ્વીકરિપ ૯-૩ 
 
દરહક દૈધશક કાબલકિય 
ગહિ કમગળંુટુ ઇદિોળુ 
ધવરહતસકમગળરિત ુધિષ્કામકન ુિીિાબગ 
  ઇહધતસિામક ભાિતસીશિ 
મરહતસરૂપવ િેિેદુ મિદબલ 
અહિહભગવતંસગધપસ ુપિમભકુધતસયબલ ૯-૪ 
 
મરુૂ ધવિ કમગળોળગે કં 
સારિ ભાગવ હયવદિ સ ં
પે્રિકન ુતસાિાબગ િવરૂપગંળન ુિરિધસ 
સરૂિમાિવદાિવિોળુ ધવ 
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કાિ શનૂ્યન ુમારિ મારિધસ 
સાિભોક્તસન ુસ્વીકરિધસ કોડુધતસપ્પ જીવરિગે ૯-૫ 
 
અિળ પક્વવગૈધસદન્નવ 
અિળિોળુ હોધમસવુ તેસિેદં 
તસધિધમષેશન ુમારિ મારિધસદબિળ કમગળ 
મિવચિ કાયદબલ ધતસબળદન ુ
રદિરદ કોડુ શરંકસદે વ ઇજિજિા 
દિ સદા કૈકોંડુ સતંસધયસવુન ુતસન્નવિ ૯-૬ 
 
કુદુિે  ાલદ કોિેય કૂદલ 
તરુદધવભાગવ મારિ શતસધવિ 
વદિોળોંદન ુનરુૂ ભાગવ માિલેંધતસહદુો 
ધવધિભવારદ સમસ્થ રદધવજિ 
મોદલમુારિ તસ ઇણાતંસજીવિો 
ળધિક ન્યિૂતેસધયલ્લવેંરદગ ુજીવપિમાણ ુ૯-૭ 
 
જીવિગંષુ્ટગ્ર મરુૂધતસ 
જીવિગંટુ માિ મરુૂધતસ 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



જીવિપ્રાદેશ જીવાકાિ મધુતસગળુ 
એવમારદ અિતંસરૂપરદ 
યાવદવયવગળોળુ વ્યાધપધસ 
કાવ કરુણાળુગળ દેવન ુઈ જગિયવ ૯-૮ 
 
બ િં  જીવાગંષુ્ટ માિરદ 
ઇંબગુોંરિહ સવિોળુ સ ૂ
મ ંિરદ હ ઇત્કમલમ્યધિવાધસયેંદેધિધસ 
એં િીતસગે કોધવદરુ ધવ 
શ્વભંિાત્મક પ્રાજ~િ ભક્તસકુ 
ટંુબ  સતૈંસસવુ ઈપરિ  લ્લભજકિન ુ૯-૯ 
 
પરુુષિામક સવજીવિો 
બળરુવ દેહાકાિરૂપરદ 
કિણધિયામક હ ઇષીકપધિિંરરિયયગંળબલ 
તરુિયિામક ધવશ્વતસા હ 
ને્નિડુ  ેિળુબળદ્દુત્તમાગંરદ 
એિિધિક એપ્પત્તસુાધવિ િારિયોળબગપ્પ ૯-૧૦ 
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વ્યાપકન ુતસાિાબગ જીવ સ્વ 
રૂપદેહદ ઓળહોિગે ધિ 
લેપિાબગહ જીવક ઇતસકમગળિાચરિધસ 
શ્રી પયોજભવેિરિિંદ પ્ર 
દીપવણ સમુધૂતસ મ્યગ 
તસા પોળેવ ધવશ્વારદરૂપરદ સેવેકૈગોળુતસ ૯-૧૧ 
 
ગરુિ શેષ ભવારદ િામવ 
િરિધસ પવિ સ્વરૂપ દેહરદ 
કિણધિયામકન ુતસાિાબગપ્પ હરિયતેંસ 
સિધસજાસિ વાબણ ભાિધતસ 
ભિતસધિિંદોિગરૂિ બલિંગરદ 
ઇરુધતસહરુ ધમક્કારદતેસયરિબગલ્લવાસ્થાિ ૯-૧૨ 
 
જીવિકે તષુદંતેસ બલિંગવ ુ
સાવકાશરદ પોંરદ સતુ્તલ ુ
પ્રાવિણરૂપદબલ ઇપ્પદુુ ભગવરદચ્છેયબલ 
કેવલ જિપ્રક ઇધતસ ઇદકધિ 
દેવતેસય ુમહલકુધમ યેધિપળુ 

5

www.yo
us

igm
a.c

om



આ ધવિજેય સ્િાિપરિયતંસિરદ હધત્તહદુુ ૯-૧૩ 
 
આિધિકદશકલેગળુળ્ળ શ 
િીિવધિરુદ્ધગળ મ્યરદ 
સેરિ ઇપ્પવ ુજીવ પિમાચ્છાધિકદ્વયવ ુ
 ાિદંદરદ દાિવિિધતસ 
દૂિગૈસવુ શ્રીજિાદિ 
મરુૂ ગણુદોળબગપ્પિેંરદગ ુધિવ ઇતવુેંદેધિધસ ૯-૧૪ 
 
રુરિયમોદલાદમિરિગે અધિ 
રુદ્ધ દેહવે મિેયેધિસવુદુુ 
ઇદ્દુ કેલસવ માિિલલ્લિંરદત્ત સ્થલૂદબલ 
ક્રુદ્ધિળ રદધવજરુ પિસ્પિ 
સ્ફધિધયિંદબલ દ્વદં્વકમ સ 
મ ઇદ્ધિદ્ધગળિાચરિસવુરુ પ્રાણેશિાજ~િેયબલ ૯-૧૫ 
 
મરહયોળગે સએુિતસીથરદ 
તરુહિ વરુષ વસતંસકાલરદ 
દૈરહક દૈધશક કાબલકિય િમકમગળ 
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દ્રરુહણ મોદલાદમિિેલ્લરુ 
વરહધસ ગણુગળિનસુરિધસ  સ 
ધન્નરહતસિાબગદે્દલ્લિોળુ માડુવરુ વ્યાપિ ૯-૧૬ 
 
કેશ સાધસિધવિ ધવભગભાગવ 
ગૈસલેધિતસધિધતસહ સષુમુ્િવ ુ
આ ધશિાતંસરદ વ્યાધપધસહદુી દેહમ્યદબલ 
આ સષુમુ્િકે વજ્રકાય પ્ર 
કાધશિી વૈદ્યધુતસગબળહવ ુપ્ર 
દેશદબલ પધિમકે ઉત્તિ પવૂ દઇણકે ૯-૧૭ 
 
આ િબળિભવ િારિયોળગે ધિ 
કોણચક્રવ ુઇપ્પદુલલ્લ ક ઇ 
શાન ુમિંલ મ્યગન ુસકંરુષિાહ્વયન ુ
હીિ પાપાત્મક પરુુષિ દ 
હિગૈસતુસ રદિરદિરદ ધવ 
જ~િાિમય શ્રીવાસદેુવન ુઐરદસવુ કરુબણ ૯-૧૮ 
 
મ્યિારિય મ્યદબલ હ ઇ 
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ત્પદ્મમલૂરદ મલૂપધતસ પદ 
પદ્મ મલૂલદબલપ્પ પવિિ પાદમલૂદબલ 
પેરદ્દકોંરિહ જીવ બલિંગધિ 
રુદ્ધ દેહ ધવધશષ્ટિાબગ ક 
પરદ મોદલાદમિિેલ્લરુ કાદુકોંરિહરુ ૯-૧૯ 
 
િાળમ્યદબલપ્પ હ ઇત્કી 
લાલજદોબળપ્પષ્ટદળરદ કુ 
લાલ ચક્રદ તેસિરદ ચરિસવુ હસંિામકન ુ
કાલકાલગળલલ્લ એણ્દેસે 
પાલકિ કૈસેવેગોળુતસ ક ઇ 
પાળુ અવિબભલાષેગળ પિૈૂધસકોડુધતસપ્પ ૯-૨૦ 
 
વાસવાનજુ િેણકુાત્મજ 
દાશિધથ વ ઇજિજિાદિમલ જ 
લાશયાલય હયવદિ શ્રીકધપલ િિધસિંહ 
ઈ સરુૂપરદ અવિવિ સ ં
તસોષ પરિસતુસ ધિત્યસિુમય 
વાસવાબગહ હ ઇત્કમલદોળુ બ િં િેંદેધિધસ ૯-૨૧ 

8

www.yo
us

igm
a.c

om



 
સિુપિાલયકૈરદદોિે મિ 
વેિગવુદુુ સત્પણુ્યમાગરદ 
 િલ ુવન્ન્હય મિેગે ધિરિયાલસ્યહધસતસ ઇષેય ુ
તસિબણતસિય ધિકેતસિરદ સ ં
ભરિતસ કોપાટોપ તસોરુવ 
દિધવદોિન ુધિિ ઇધતસયબલ  િે પાપગળ  માળ્પ ૯-૨૨ 
 
વરુણિલલ્લ ધવિોદ હાસ્યવ ુ
મરુતસિોળુ ગમિાગમિ રહમ 
કિ િિાધિપિલલ્લ િમદ બદુ્ધિદ્ધ જધિસવુદુુ 
હિિ મરંદિદલલ્લ ગો િિ 
િિબણ કન્યાદાિગળુ ઓં 
દિેઘબળગે તસિેયદલે કોડુધતસહ બચત્ત પટુ્ટુવદુ ૯-૨૩ 
 
હ ઇદયદોળગે ધવિક્ક્તસ કેસિ 
કોદગે સ્વપ્િ સષુલુપ્તસ બલિંગરદ 
મધહુ કબણકેયલલ્લ  િે જાગ્રધતસય ુપટુ્ટુવદુુ 
સદુરુશિ મોદલાદ અષ્ટા 
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યિુવ ધપરિદુ રદશાધિપધતસગળ 
સદિદબલ સચંરિસતુસી પરિ બદુ્ધિદ્ધગળ કોડુવ ૯-૨૪ 
 
સિૂિામક પ્રાણપધતસ ગા 
યધિ સપં્રધતસપાદ્યિાગી 
ગાિદોળુ િેલેધસિલ ુધતસબળયદે કંદકંિલલ્લ 
િાધિયોળુ સચંરિધસ પિુ ક 
ળિ સરહતસનરુદિરદ તસીથ 
એિયાિેય મારિદેવ ુએંદેનતુસ રહગ્ગવુરુ ૯-૨૫ 
 
િાિધસિંહસ્વરૂપદોળગે શ 
િીિિામરદ કરિધસવન ુહરદ 
િારુ કળેગળુળ્ળ બલિંગરદ પરુુષિામકન ુ
તસોરુવન ુઅધિરુદ્ધદોળુ શા ં
તસીિમણધિરુદ્ધ રૂપરદ 
પે્રરિસવુ પ્રદ્યમુ્િ સ્થલૂકળેવિદોબળદ્દુ ૯-૨૬ 
 
મોદલ ુત્વક્ચમગળુ માસંવ ુ
રુધિિમેદોમજ્જવક્સ્થગ 
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બળદિોળગે એકોિપચંાશન્મરુદ્ગણવ ુ
ધિિિ રહિંકાિારદ સામગ 
અદિ િામરદ કિેસતુસોંભ 
ત્તધિક િાલ્વતે્તધિપ રૂપરદ િાતગુળોબળપ્પ ૯-૨૭ 
 
સપ્તસ િાતગુળોળ હોિગે સ ં
તસપ્તસ લોહગિાક્ગ્િયદંરદ 
સપ્તસ સામગધિપ્પ અન્નમયારદ કોશદોળુ 
બલપ્તસિાગદે તસત્તદાવ્હય 
ક્લપુ્તસભોગવ કોડુતસ સ્વપ્િ સ ુ
ષલુપ્તસ જાગ્રતેસયીવ તૈસજસ પ્રાજ~િ ધવશ્વાખ્યા ૯-૨૮ 
 
તસીધવકોંરિહવલલ્લ મજ્જ ક 
ળેવિરદ અંગબુલય પવદ 
ઠાધવિબલ મનૂ્નરુૂ અિવતે્તધિપ ધિસ્થળરદ 
સાધવિદ એંભત્ત ુરૂપવ 
કોધવદરુ પેળુવરુ દેહરદ 
દેવતેસગળોિગરૂિ ક્રીરિસવુન ુિમાિમણ ૯-૨૯ 
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કીટપેશસ્કરિ િેિધવબલ 
કીટભાવવ તસોિેદુ તસદ્વતસ 
િેટરૂપવિૈરદ આડુવ તેસિરદ ભકુધતસયબલ 
કૈટભારિય ્યાિરદિંદ ભ 
વાટધવયિધતસ શીઘ્રરદિંદબલ 
દારટ સારૂપ્યવન ુઐદુવિલ્પ જીધવગળુ ૯-૩૦ 
 
 ઈ પરિય દેહદોળુ ભગવ 
દ્રપૂગળ મિેયદલ ેમિરદ પ 
દેપદે ભકુધતસયબલ સ્મરિસતુસબલપ્પ ભકુતસિન ુ
ગોપધતસ જગન્નાથધવઠલ સ 
મીપગન ુતસાિાબગ સતંસતસ 
સાપિોઇય મારિ પોિેવન ુએલ્લ કાલદબલ ૯-૩૧ 
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