હરિકથામૃથસાિ દૈ ત્યતાિતમ્ય સંધિ
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથુ પેળુવે
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કે ળુવુધુ
સંધિ સૂચિે શ્રીશમુક્તામુક્ત સુિવિ વાસુદેવગે ભક્ક્તયલિ કમ િાસિનુ
પેલળદનુ દૈ ત્યસ્વભાવગુણગળનુ
એિગે ધિન્નલિ ભકુ તત જ્ઝ્ન્યાિગ ળે ધિતતહવુ પ્રાણિલિ તતલળયદે
હનુમદાદ્યવતાિગળ ભેદગળ પેળુવવ દનુજ ઘોિાંિત
ં મધસગ્યો ગ્યનુ િ
સંશય ધિન્ન બૈવિ કોિેય િાલિગે ધપરિદુ છે રદપેિદેં િબ્જ ભવ ૩૦-૦૧
જ્ઝ્ન્યાિ બિ સુખ પૂણવ્યાપ્તગે હીિગુણિેંબુવનુ ઈશ્વિ િાિેયેંબુવ
સચ્ચચદાિંદાત્મગુત્પધિ શ્રીધિતંલબધિગીશગે ધવયો ગાનુલચિંતિે છે દ ભેદધવ
હીિદે હગે શસ્ત્રગળભય પેળુવવ દૈ ત્ય ૩૦-૦૨
િેશભયશોકારદશુ્યગે ક્િેશગળ પેળુવવ િામ વ્યાસરૂપંગલળગે ઋધિ
ધવપ્રત્વ પેળુવવ દાશિધથ કૃ ષ્ણારદરૂપકે કે શખંિિ પેળ્વ મક્કલળ ગોસુગ
ધશવાચિેય મારિદિેંબુવવિે દૈ ત્ય ૩૦-૦૩
પાપપરિહાિાથ િામનુ માપતતય ધિધમધસદ ભગવ- દ્રૂપરૂપકે ભેદલચિંતિે
માળ્પ માિવનુ આપગળુ સિીથ ગુરુ મા તાધપતૃ પ્રભુ પ્રતતમે ભૂત દ
યાપિિ કં િવિે દે વરુ એંબુવિે દૈ ત્ય ૩૦-૦૪
સુદં િ સ્વયંવ્યક્તવુ લચદા િંદ રૂપગળેં બુવનુ િિ રિિંદ ધિધમત ઈશ્વિગે
અલભિધમસુતતહ િિનુ કં દુગોિળ રદવાકિનુ હરિ ઓંદે સૂય સુિોિમનુજગ
દ્વં દ્યિેંબુવ ધવષ્ણુદૂિણે માડુ વવ દૈ ત્ય ૩૦-૦૫ ૧
િેમરદિંદશ્વત્થ તુિસી સોમિિિલિ ધવમિ શાલિ ગ્રામગળધિટ્ટલભિધમપ
િિ મુક્ક્તયોગ્ય સદા ભૂધમયોળુ િમાથમુક્ક્ત સુ કામાપેએગલળિંદ શાલિ
ગ્રામગળ વ્યતતરિક્ત વંરદસે દુ ુઃખ વૈદુવનુ ૩૦-૦૬

ધવતતમરહમિ લબટ્ટુ સુિરિગે પૃથગ્વંદિે માળ્પ માિવ રદતતજિે સરિ
હરિયુ તા સંક્સ્થતિેધિસિલ્લિ ચતુિમુખમોદિાદલખળ દે
વતેગળોળલગહિેંદુ િમી પતતગે વંરદસે ઓંદિે અણ લબટ્ટગિિવિ
૩૦-૦૭
શૈવ શૂદ્રકિાલચત મહા દે વ વાયુ હરિ પ્રતતમે વૃં દાવિરદ માસદ્વયદોલળહ
તુળધસ અપ્રસવ ગો ધવવાહધવવજજતાશ્વ ત્થા ધવટધપગળ ભક્ક્તપૂવક
સેધવસુવ િિ દૈ ત્ય શાશ્વત દુ ુઃખ ઐદુ વનુ ૩૦-૦૮
કમિસંભવ મુખ્ય મનુજો િમિ પરિયંતિરદ મુક્તરુ સમ
શતાયુષ્યુળ્ળવનુ કલિ બ્રહ્મિોપારદ ક્રમરદ િીચરુ દૈ ત્યરુ િિા િમિ
ધપરિદુ કુ િધમ કલિયનુ પમિે ધિસુવવિસુિિોળુ દ્વે િારદગુણરદિંદ ૩૦-૦૯
વિજસંભવિબ્દ શત ઓ બ્બિે મહાકલિ શબ્દવાચયનુ રદિરદિગળલિ
બીળ્વિં િત
ં મરદ કલિમાગ દનુજિે લિ પ્રતીઇસુત બ્ર હ્મિ શતાબ્દાંતદલિ
લિિંગવુ અધિિિ ગદાપ્રહિરદિંદલિ ભંગવૈદુવદુ ુ ૩૦-૧૦
મારુતિ ગદે ધયિંદ લિિંગશ િીિ પોદાિંતિ તમો દ્વાિવૈરદ સ્વરૂપ
દુ ુઃખગળનુભધવસુતતહરુ વૈિ હરિભક્તિલિ હરિયલિ તાિતમ્યદલિરુતતહુ દુ
સં સાિદલિ તમક્સ્સિલિ અત્યધિક કલિયલ્લિ ૩૦-૧૧
જ્ઝ્ન્યાિવેંબુદુ ધમથ્યવસમી લચિ દુ ુઃખતિં ગવે સમી ૨
ચીિબુતિ ધિિં તિરદ કલિલગહુ દુ દૈ ત્યિોળુ હીિળે ધિપળુ શતગુણરદ કલિ
માધિધિગે શત ધવપ્રલચધિગે ઊિશતગુણ કાિિેધમયે કં સિેધિધસદનુ
૩૦-૧૨
કાિિેધમગે પંચગુજ્દિં કીળુ મધુકૈટભરુ જ્મવ તાલળ ઇળે યોળુ
હં સરિલભકાહ્વયરદ કિે ધસદરુ ઐળિામક ધવપ્રલચધિ સ માળુવેધિપ
રહિ્યકશ્યપુ શૂિપાલણય ભક્ત િિકગે શતગુણાિમનુ ૩૦-૧૩

ગુણગળ ત્રય િીચિેધિસુવ કિકકધશપુગે હાટકાંબક એણેયેધિપ
મલણમંતલગિંતલિ રકિંલચદૂ િ બક દનુજવિ તાિકનુ ધવિંશતત ગુણરદ િીચનુ
િોકકં ટક િેધિપ શંબિ તાિકાસુિગિમ િડ્ગુણરદ ૩૦-૧૪
સરિયેધિસુવનુ સાલવધિગે સં કિનુ અિમનુ દશગુણરદ શં બિગે િડ્ગુણ
િીચિેધિપ રહરિિંબકા બાણા સુિનુ દ્વાપિ કીચકનુ િા લવરુ સમરુ
દ્વાપિિે શકુ ધિ કિે ધસદનુ કૌિવગે સોદિમાવિહુ દેંદુ ૩૦-૧૫
િમુલચ ઇલવિ પાકિામક સમરુ બાણાદ્યરિગે દશગુણ િમુલચ િીચનુ
નૂરુ ગુણરદિંદિમ વાતાધપ કુ મતત િેનુક નૂરુ ગુણરદિં િમિરિપુ
વાતાધપગિમનુ વમિ િેનુકેધિિંદિિગુણાિમનુ કે ધશ ૩૦-૧૬
મિે કે શીિામક તઇણા
વત સમ િવણાસુિનુ ઓં
િત્તુ િીચારિષ્ટિામક પંચગુણરદિંદ
દૈ ત્ય સિમ હં સ રિલભક પ્ર
મિવેિનુ પૌંડ્રકનુ એં
ભત્તુ ગુણરદિંદિમ મૂવરુ િવણિામકગે ૩૦-૧૭
ઈશિે િાિેંબ ખળિા દુ
શ્યાસિા વઇિસેિ દૈ ત્યા
ગ્રેસિ જિાસંિ સમ પાધપગળોળત્યધિક
કં સ કૂ પધવકણ સરિ રુ
ગ્મી શતાિમ રુક્ગ્મલગિંત મ
હાસુિનુ શતિ્વ રકમીિરુ શતાિમરુ ૩૦-૧૮ ૩
મરદિપાિી દૈ ત્યગણદોળ
ગિમિે ધિપરુ કાિકે યરુ

અધિકરિગે સમિહરુ દે વાવેશ બિરદિંદ
વદિ પાલણ પાદ શ્રોતત્રય
ગુદ ઉપસ્થ ઘ્રાણ ત્વગ્રસિ
કધિપ દૈ ત્યરુ િીચિે ધિપરુ કાિકે યરિગે ૩૦-૧૯
જ્ઝ્ન્યાિ કમેંરદ્રયગલળગલભ
માધિ કલયાદ્યલખળ રદતતજરુ
હીિકમવ મારિ મારિસુતતહરુ સવિોળુ
વાલણ ભાિતત કમિભવ પવ
માિરિવલ્ચછન્ન ભક્તરુ
પ્રાણ અસુિાવેશ િરહતરુ આખણાશ્મસમ ૩૦-૨૦
હુ તવહાઆદ્યમિે લિરુ
યુતરુકલયાવેશ ધવધિ મા
રુત સિસ્વતત ભાિતતયિવતાિદોળલગલિ
કૃ તપુટાંજલિધયિંદ તન્નય
ધપતિ સમ્મુખદલ્લિ ધિિંદા
િતતધસ લબન્નૈધસદ તન્નોળુ કૃ પય
ે માિેં દુ ૩૦-૨૧
દ્વે ધિ દૈ ત્યિ તાિતમ્યવુ
દૂ િણેયુ ભૂિણગળે ન્નદે
દોિવેંબુવ દ્વે ધિ ધિશ્ચય ઇવિ િોિલકે
ક્િેશગળિૈદુવનુ બહુ ધવિ
સંશયવુ પિસલિ વેદ
વ્યાસ ગરુિપુિાણદલિ પેલળદનુ ઋધિગલળગે ૩૦-૨૨
જાલિ િેલ્ગ્ગલુ ઉદ્રધશિે બરિ

ગાિ પુરુિિ બાધિપુવુ ચ
મ્મોળે ગય
ે મેટ્ટટ્ટદવગુંતે કાંટકગળ ભય
ચેળુ સપવ કોંદ વાતેય
કે લળ મોરદપલગલિવઘ યમ
િાળુગળ ભયધવલિ દૈ ત્યિ ધિિંરદસુવ િિગે ૩૦-૨૩
પુ્યકમવ પુષ્કિારદ રહ
િ્યગભાંતગત બ્ર
મ્યદે વધિગધપસુતલિરુ પુ્ય પાપકમગળ
જ્યદુ ુઃખવ કલિમુખાદ્યરિ
ગુ્ણિીવનુ સકિિોક શ
િ્ય શાશ્વત ધમશ્રજિરિગે ધમશ્રફિવીવ ૩૦-૨૪
તત્રધવિ ગુણગળ માધિ શ્રી ભા
ગવવીિમણ ગુલણગુણગળોળગવ
િવિ યોગ્યતેકમગળિનુસરિધસ કમફિ
૪
સ્વવશિાદમિાસુિિ ગણ
કવધિધયલિદે કોડુ વ દે વ
પ્રવિવિ જગન્નાથધવટ્ઠિ ધવશ્વવ્યાપકનુ ૩૦-૨૫ ૫

