હરિકથામૃથસાિ
ગુણ તાિતમ્ય સંધિ
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથુ પેળુવે
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કે ળુવુધુ
શ્રીિિા દુ ગામિોિમ

om

વેિમુક સુમિસગણ સમા

a.
c

િાધિત પદાંભોજ જગદં તબરહવ્યાપ્ત
ગોિિ ફણણવિાતપત્ર ધિ

gm

શેિદૂ િ ધવણિત્ર કમ સુ

ou
si

બોિ સુખમય ગાત્ર પિમપધવત્ર સુિરિત્ર ૨૦-૦૧

.y

ધિત્ય ધિમલ ધિગમવેદ્યો

w

ત્પધિ સ્થથતતલય દોષધવવજજત

w

થતુત્ય પૂજ્ય પ્રધસદ્ધ મુક્તામુક્તગણસેવ્ય

w

સત્યકામ શિણ્ય શાશ્વત
ભ્રુથ્યવથ્સલ ભયધિવાિણ
અત્યધિક સંધપ્રયતમ જગન્નાથ માં પારહ ૨૦-૦૨
પિમ પુરુષિ રૂપગુણવનુ
સરિધસ કાંબળુ પ્રવહદં દરદ
ધિરુપમળુ ધિદુ ુઃખસુખ સુખસંપણ
ૂ ળે ધિસુવળુ

1

હરિગે િામત્રયવેધિધસ આ
ભિણવસિાયુિગળાણગ
દ્દરિગળનુ સંહરિસુવળુ અઅિળે ધિધસકોંડુ ૨૦-૦૩
ઈતણગિંતાિંતગુણદણલ
શ્રીતરુણણ તા કરિમેયેધિપળુ
ધિત્ય મુક્તળુ ધિધવકાિળુ તત્રગુણવજજતળુ

om

િૌત પાપ ધવરિિંણિપવિિ

a.
c

માતેયેધિપ મહાલકુ ધમ ધવ

ou
si

કમલસંભવ પવિિીવરુ

gm

ખ્યાતળાણગહળે લ્લ કાલરદ શ્રુધથપુિાણિોળુ ૨૦-૦૪

સમરુ સમવતતગળુ રુદ્રા

.y

દ્યમિગણ સંસધે વતા પિબ્રહ્મ િામકરુ

w

યમળરિગે મહાલકુ ધમ તાનુ

w

િમળુ કોરિ સજાતત ગુણરદિં

w

દધમત સુધવજાત્યિમિે ધિપરુ બ્રહ્મવાયુગળુ ૨૦-૦૫
પતતગણળિંદ સિથવતી ભા
િતતગળિમરુ નૂરુગુણ પરિ
ધમત ધવજાત્યવિરુ બલજ્ઝ્ન્યાિારદ ગુણરદિંદ
અતતશયળુ વાગ્દે ધવ શ્રી ભા
િતતગે પદદ પ્રયુક્ત ધવધિ મા

2

રુતિવોલ ણિિંતતપુદુ સદ્ભસ્ક્તયણલ કોધવદરુ ૨૦-૦૬
ખગપ ફણણપતત મૃદરુ સમ વા
ણણગે શથગુણાિમરુ મૂવ
ધમણગલેધિસુવનુ શેષ પદરદિંદણલ તત્રયંબકગે
િગિિિ ષણ્મરહધષયરુ પ
ન્નગધવભૂષણગૈદુ મેિકે

a.
c

om

મગળુ વારુણણ સૌપિણણગણળગધિકવેિડુ ગુણ ૨૦-૦૭

પિણણ વારુણણ પાવતતયુ મૂ

gm

ગરુિ શેષ મહે શરિગે સૌ

ou
si

વરુ દશાિમરુ વારુણણગે કરિમેયેધિસુવળુ ગૌિી
હિિ મિરદગે હત્તુ ગુણદણલ

.y

સુિપકામરુ કરિમે ઇંદ્રગે

w

w

કોિતેયેધિસુવ મ્મથનુ પદરદિંદલાવાગ ૨૦-૦૮

w

ઈિધયદુ ગુણ કરિમેયા હં
કારિક પ્રાણનુ મિોજ િ
ગારિગણળગધિરુદ્ધ િતત મનુ દઅ ગુરુ શણિયુ
આરુ જિ સમ પ્રાણધિિંદણલ
હૌિગે એધિપરુ હત્તુ ગુણદણલ
મિજાદ્યરિગૈદુ ગુણરદિંદિમ પ્રવહાખ્ય ૨૦-૦૯

3

ગુણદ્વયરદિં કરિમે પ્રવહગે
ઇિ શશાંક યમ થવયંભવ
ુ
મનુમિરદ શતરૂપ િાલ્વરુ પાદપાદાિ
વિધિ િીિ પદાિ િાિદ
મુધિગે બૃગ્વસ્ગ્િ પ્રસૂતતગ
ળે ધિસુવરુ પાદાિ ગુણરદિંિમેિહુ દેંદુ ૨૦-૧૦

સુત મિીચ્યારદગળુ વૈવ
વ્રતતવિ જગસ્્મત્રવિ ધિિ

ou
si

ઋધથ પ્રાવરહ તાિરિગે રકિં

gm

થવતનુ ધવશ્વાધમત્રરિગે રકિંણિદ્ગુણાિમરુ

a.
c

om

હુ તવહગે તદ્વગુણાિમરુ ધવધિ

.y

ણિત ગુણાિમ િિપ ધવષ્વક્સેિિે ધિસુવનુ ૨૦-૧૧

w

િિપ ધવષ્વક્સેિ ગૌિી

w

તિયરિગે ઉક્તેતિરુ સમ

w

િે ધિસુવરુ એંભિૈદુ જિ શેષશતિેં દુ
રદિપિાિે ળધિક િાલ્વ
િધિલિે ્વસુરુદ્ર િીિૈ
દધિતુ ધવશ્વેદેવ ઋભુવધશ્વધિ ધ્યાવાપૃરિધવ ૨૦-૧૨
ઇવરિણગિંતણલ કોિતેયેધિપરુ
િવિ સિકારદગળુ પાવક

4

કધવ ઉણિથ્ય જયંત કશ્યપ મનુગળે કાદશ
ધૃવ િહુ ષ શધશણબિંદુ હૈ હય
દવુષયંતત વીિોિિિ ધિજ
કુ વિ બણલ મોદલાદ સપ્તેંદ્રરુ કકુ થથગય ૨૦-૧૩
પૃથુ ભિત માંિાત પ્રીય
વ્રુત મરુત પ્રહ્લાદ સુપરિ

om

ઇત હરિશ્ચંદ્રાંબિીષોિાિપાદ મુખ

a.
c

શત સુપણ્
ુ યશ્લોકરુ ગદા
ભૃથગધિષ્િાિરુ સુધપ્રય

ou
si

gm

વ્રતગે તદ્વગુણાિમરુ કમજિેં દુ કિે સુવરુ ૨૦-૧૪

િણળધિ સમ્જ્ઝ્ન્યા િોરહણી શામલ ધવિાત પજ્યિઢમરુ

.y

એલિધમથ્રિ મદધિ ધ્ધ્વગુણાઢમળુ ભામ્બોળે ગે

w

જલમયબુઢાઢમનુ ધ્ધ્વગુણધિ કે ળગેધિસુવરુષા

w

w

શિૈશ્ચિ રિળે ય ઈરુ ગુણાઢમળુષાિેધવ િેશધે યમ્િ ૨૦-૧૫
એિદુ ગુણકમારઢપધથ પુષ્કિ કરદમેયાજાિા
ધિધવજરુ ણિિધપથૃગણળમ્ધુથ્થમરુ રકમ્કિરુ પુષ્કિગે
સુિપિાલય ગાયકોથ્થમ િે િદધયધુ ગુણધિમ્ઢમ
થુમ્બુિગે સમ સથકોતત ઋધષગળુ નૂરુ જિરુણળધુ ૨૦-૧૬
અવિવિ પધ્થ્િયરુ અપ્સિ યવધથયરુ સમ ઉથ્થમિનુણળ

5

િવિિે ધિપરુ મનુજગમ્ઢવરુ ધ્ધ્વષદ્ગુણધિ
કુ વલયારઢપિીિધયધુ ગુણ અવધિપથથ્રીયરુ િશોથ્થિ
િવધથગુણધિમ્િઢમિે ધિપરુ માનુષોથ્થમરુ ૨૦-૧૭
સથ્થ્વસથ્થ્વરુ સથ્વિાજસ સથ્થ્વથામસ મૂવરુ
િજથસથ્પથ્વિરઢકારિગળુ ભગવધ્ભક્થિે ધિસુવરુ
ધિથ્યબધ્ઢરુ િજોિજરુથ્પધ્થ્થ બૂથવગિોળુ િિકધિ

a.
c

om

પૃઠ્ધવયોળુ સમ્િરિસુધથપ્પરુ િજથથામસરુ ૨૦-૧૮

અધમતિાખ્યાતાસુિિગણધવદે

gm

તમથસાધ્ત્ત્વકિે ધિધસકોંબરુ

ou
si

તમોિાજસિે ધિધસકોંબરુ દૈ ત્ય સમુદાય
તમથતામસ કણલ પુિંધિયુ

.y

અધમત દુ ગણપૂણ સવા

w

w

િમિોળિમાિમ દુ િાત્મનુ કણલયેધિધસકોંબ ૨૦-૧૯

w

ઇવિ પોલુવ પાધપ જીવરુ
ભુવિ મૂિિોણળલ્લ િોિલુ
િવધવિ દ્વે ષગણળગાકિિેધિધસકોળુતતપ્પ
બવિદોળુ બંગાિદોળુ િિ
યુવતત દ્યૂતાપેય મૃષદોળુ
કધવધસ મોહરદ કે રિસુવનુ એંદરિદુ ત્યજજસુવદુ ુ ૨૦-૨૦

6

તત્રધવિજીવ પ્રતતતગળ સ
ગ્ગવોળે યાણ્માલયનુ ધિધમધસ
યુવતતયિ ઓિગૂરિ ક્રીરિસુવનુ કૃ પાસાંદ્ર
રદવજ દાિવ તાિતંયદ
ધવવિ તતણળવ મહાત્મરિગે બા
ન્નધવિસખ તાિોણલદુ ઉદ્ધરિસુવનુ ભિરદિંદ ૨૦-૨૧

પાવમાધિ મતાનુગરિણગદુ

િાવેયેધિપુદુ ભવસમુદ્રકે

ou
si

દાવધશણખ પાપાિધવકે િવ

gm

કે વલાવશ્યકવુ તતણળવુદુ સવકાલદણલ

a.
c

om

દે વદૈ ત્યિ તાિતંયવુ

.y

પાવરિગે વૈકુંિ લોકરકદેં દુ કિે સુવદુ ુ ૨૦-૨૨

w

તાિતમ્ય જ્ઝ્ન્યાિ મુસ્ક્ત

w

દ્વાિવેધિપુદુ ભક્તજિરિગે

w

તોરિ પેણળ સુખાધ્ધિયોળુ લોલાડુ વદુ ુ બુિરુ
ક્રૂિ માિવરિણગદુ કણક
િોિવેધિપુદુ ધિત્યદણલ અધિ
કારિગણળણગદિરુપુવદુ ુ દુ થતરકગળ ણબટ્ટુ ૨૦-૨૩
હરિ ધસરિ ધવરિિંિીિભાિતત
ગરુિ ફણણપતત શણ્મરહધષયરુ

7

ણગરિજ િાકેશ થમિ પ્રાણાધિરુદ્ધ શણિ
ગુરુ િતી મનુ દઅ પ્રવહા
મરુત માિધવ યમ શધશ રદવા
કિ વરુણ િાિદ સુિાથય પ્રસૂતત ભૃગમુધિપ ૨૦-૨૪
વ્રથધથજાસિ પુથ્રિે ધિસુવ વ્રધથવિમિીચ્યધથ્ર
વૈવથવથનુ થાિાધમથ્રધિઋઋધથ પ્રવહમારુથિ

om

સધથ ઢિેશાશ્વધિગણળગણ પધથયુ ધવશ્વક્સેિ શેષસુ

ou
si

ઇતતપરિગે િધમસુવન
ે ુ ભાગી

gm

શતસુપણ્
ુ ય શ્લોકિે ધિસુવ

a.
c

શથરુ મનુગળુિિયચ્યાવિમુધિગણળગે િધમપે ૨૦-૨૫

િધથ ધવિાિ પજ્ય િોરહણણ શામલા સંજ્ઝ્ન્યા

.y

હુ તવહિ મરહળા બુિોષા

w

ઇતત શિૈશ્ચિ પુષ્કિરિગા

w

w

િતતધસ ણબન્નૈધવસુવન
ે ુ ભસ્ક્ત જ્ઝ્ન્યાિ કોિલેંદુ ૨૦-૨૬
નૂિધિકવાણગપ્પ મત્થરદ
િારુ સાધવિ િંદગોપકુ
માિિિાંણગયિગથત્યાધિક મુિીશ્વિરુ
ઊવધશયે મોદલાદ અપ્સિ
િારિયરુ શત તુંબિુ રુ કં
સારિગુણગળ કીતિેય મારિસણલ એધન્નિંદ ૨૦-૨૭
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પાવિરુ શુણિ શુદ્ધ િામક
િેવતેગળાજાિ ણિિધપતૃ
દે વ િિગંિવિવધિપ માનુષોિમરુ
ઈ વસુમતતયોળુ્ળ વૈષ્ણવ
િાવણળયોણળહિેં દુ ધિત્યરદ

om

સેધવપુદુ સંતોષરદિં સવપ્રકાિદણલ ૨૦-૨૮

a.
c

માનુષોિમિનુ ધપરિદુ િતુ
િાિિાંત શતોિમત્વ ક્ર

ou
si

શ્રીધિધિ જગન્નાથધવટ્ઠલ

gm

મેણ ણિિંતતપ ભક્તરિગે િતુિધવિપુરુષાથ
તાિે ઓણલદીવનુ ધિિં તિ

w

w

w

.y

સાનુિાગારદ પરિસુવદુ ુ પ્રાજ્ઝ્ન્યરિદ મિે યદલે ૨૦-૨૯
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