સર્વસમર્વણ/સર્પ્રતીક શંધિ
હરિકથામ્ર્ઇતસાિ ગુરુગળ
કરુણરદિંદાર્ધિત ુ ર્ેળુર્ે

om

ર્િમ ભગર્દ્ભક્તરિદિાદિરદ કેળુવુદુ
આર્ ર્િબોમ્મિધત ધર્મલાં

a.
c

ગાર્ બદ્ધરુ એંદે ધિર્ િા
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સેધર્ર્રિગનુકૂલિલ્લદે
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જીર્ભર્ મોદલાદમિિનુરદિરદ હરિર્દર્
તાવુ ઇર્િિ કેરિસબલ્લિે

w
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શ્રીધર્લાસાસ્ર્દિ દાસરિગુટં ે અર્જયવુ ૧૦-૧

w

શ્રીદિંધિસિોજયુગળે
કાદશ સ્થાિાત્મદોળગગ
ટ્ટાદિરદ સંત ુધતસુર્ર્રિગે ઈ િર્ગ્રહવુ
આરદતેયરુ સંતતાધિ
વ્યાધિગળ ર્રિહરિસુતર્િનુ
કાદુકોંરિહિે લ્લિોંદાગીશિાજ~િેયગલ ૧૦-૨
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મેરદધિય મેલળ્ુ ળ ગોષ્ર્ા
દોદકગળે લ્લમલતીથવવ ુ
ર્ાદર્ારિ િિાતળર્ે સુએત્ર જીર્ગણ
શ્રીદિ પ્રધતમેગળુ અર્રંુ

om

બોદિર્ે િૈર્ેદ્ય ધિત્યરદ

સર્દે શવુ પુણ્યદે શવુ
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સર્કાલવુ પુણ્યકાલવુ
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a.
c

ુ ે િતિગળેં દરિતર્િે યોગગ ૧૦-૩
હારદ િિેવદ

સર્જીર્રુ દાિર્ાત્રરુ મ ૂરુ લોકદળુ
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સર્ માત ુગળે લ્લ મંત્રવુ

w

w

સર્ કેલસગળે લ્લ પ ૂજેયુ

w

શર્ંદ્યિ ધર્મલમ ૂધત ધ્યાિવુળ્ળર્ગે ૧૦-૪
દે ર્ખાત તટાક ર્ાધર્ સ
િોર્િગળગભમાધિ સુિરુ ક
ુ
ું
ળે ર્િદોગળહ િોમકૂર્ગળોળગે તગબહર
આ ધર્યદ્ગ ંગારદિરદગળુ
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ુ ે પ્ર્ત્તેિિેધિર્
ભાધર્સુવદ
સાધર્િ સુિારિગળોળગે પ્રર્રહસુતગલહર્ેંદુ ૧૦-૫
મ ૂરુકોરટય મ્યાલે શોગભર્
મારુતાંતયાધમ માિર્ પ્રધતરદર્સદલ્લ્લ
તા િધમસુધતહિેંદુ ધતગળરદહ

a.
c

સ ૂરિગળે દે ર્તેગળર્િ શ
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ઈિધિક એપ્ર્ત્તુ સાધર્િ
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િીિગળે સુએત્ર અર્ર્િચિેયે હરિપ ૂજે ૧૦-૬
શ્રીર્િધિગગભષેકર્ેંદરિ
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દી ર્સુિ
ં િે યોળગે બલ્લર્

w

w

િાર્ જલદગલ ધમિંદિે ય ુ ગંગારદતીથગળુ

w

તા ઓગલદુ બંદલ્લે િેલેગોં
િીર્િગખળાથગળિરિયદ
જીર્િમિતિં ગગગણયિૈરદદરુ ફલર્ેન ુ ૧૦-૭
િદિરદગગળળે યોળગે ર્રિવુવ ુ
ઉદધિર્રિયંતિરદ તરુર્ા
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યદગલ િધમસુર્ર્લ્લ્લ તન્મયર્ાગગ તોિદલે
ધર્ધિધિષેિગળાચરિસુર્રુ
ૂ સર્
બુિરુ ભગર્દ્રર્
ત્રદગલ ગચિંતિે બિલુ ત્યજજસુર્િગખળ કમગળ ૧૦-૮
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કગલયે મોદલાદગખળ દાિર્
િોળગે બ્રહ્મભર્ારદ દે ર્
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જલરુહઅ
ે ણગધર્સુત ધિ
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કલુષકમર્ મારિ મારિધસ

a.
c

કળુ ધિયામકિાગગ હરિયાજ~િેયગલ અર્િર્િ
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શ્ચલ સુભક્ક્ત જ~િાિપ ૂણરુ સુગખર્િર્િોળગે ૧૦-૯

w

w

આર્ જીર્િોગળદ્દિે ધિ

w

ન્નાર્ કમર્ માિલેધિ
ન્નાર્ ગુણરૂર્ગળુર્ાસિે માિલેિર્રુ
કાર્િૈય્યિ ર્િમ સત્કરુ
ણાર્લોકિ બલરદ ચરિસુર્
દે ર્તેગળનુ મુટ્ટલાર્ર્ે ર્ાર્કમગળુ ૧૦-૧૦
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ર્ધતયોિિે મિબંદ તેિદગલ
પ્રધતરદર્સદગલ િધમધસ મોરદધસ
ુ ળુ
સુતિર્િેરદળે યોળુ જજતેંરિયળેં દુ કિે સર્
કઇધતર્ધત કથામઇત સુભોજિ
િત મહાત્મરિગગતિ દોષ
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પ્રતધતગળુ સંબધં િધર્સુર્ર્ેએચ્યુતિદાસરિગે ૧૦-૧૧
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હાસ તોરુર્ેિેિેંદુ જલકેદુ

a.
c

સ ૂધસ બહ િરદયોળગે તન્ન સ
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ુ ર્
ુ હરિય ગબટ્ટર્નુ
િીધસદિે કૈ સોત ુ મુણગ
ક્લેશ ઐદુર્િારદયગલ સ

.y

ર્ેશ ક્લુલ્પ્તય મારિદુદ ગબ

w

w

w

ટ્ટાશેધયિંદગલ અન્યિાિાધિસુર્ માિર્નુ ૧૦-૧૨
િાનુ િન્નદુ એંબ જિમધત
માિર્નુ રદિરદિરદ માડુર્
સ્િાિ જર્ દે ર્ાચિેય ુ મોદલાદ કમગળ
દાિર્રુ સેળેદોયુર્િલ્લદે
શ્રીધિર્ાસનુ સ્ર્ીકરિસ મ
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દ્દાિે ર્ક્ર્ કધર્ત્થ ફલ ભઇધસદર્ોલહદ
ુ ુ ૧૦-૧૩
િાધત્રયોળગુળ્ળગખળ તીથ
એત્રચરિદિે ન ુ ર્ાત્રા
ર્ાત્રર્રિતન્નારદ દાિર્ મારિ ફલર્ેન ુ
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ગાત્ર ધિમલિાગગ મંત્ર
સ્તોત્ર ર્રિધસદિે ન ુ હરિ સ
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કંિ િીિોળુ મુણગુ ગ દે હર્
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a.
c

ર્ત્રગતિેંદરિયદલે તા કતઇ એંબુર્નુ ૧૦-૧૪

દં રિધસદિે ફલર્ેન ુ દં િ ક

.y

મંિલગળિે િરિધસ યધતયેંદેધિધસ ફલર્ેન ુ
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અંિજાધિર્િંસગિ ર્દ

w

પુિં િીકરદ મિર્હધિધશ
બંડુગણયર્ોગલરિધસ સુખર્િરદપ્ર્ માિર્નુ ૧૦-૧૫
ર્ેદશાસ્ત્ર પુિાણ કથેગળ
ઓરદ ર્ેગળદિે ન ુ સકલ ધિ
ષેિ કમર્ તોિે દુ સત્કમ માિેન ુ
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ઓદિંગળનુ જરિદુ શ્વાસધિ
િોિ ગૈધસદિે ન ુ કામ
ક્રોિર્ગળયદે િાનુ િન્નદુ એંબ માિર્નુ ૧૦-૧૬

િે ન ુ ઓરદદિે ન ુ ર્ેગળદ
િે ન ુ ર્ારિદિે ન ુ મારિદિે ન ુ રદિરદિરદ
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દાનુિાગરદ િેિેદુ તત્તત

a.
c

શ્રીધિર્ાસિ જન્મ કમ સ
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એનુ કેગળદિે ન ુ િોરિદ
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ૂ તન્નામકિ સ્મરિસદર્ ૧૦-૧૭
સ્થાિદગલ તદ્રર્
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બુદ્ધદ્ધ ધર્દ્યા બલરદ ર્ેગળદ

w
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શુદ્ધ કાવ્યધર્દલ્લ તત્ર્સુ

w

ર્દ્ધધતગળનુ ધતગળદ માિર્િલ્લ બુિરિિંદ
મધ્ર્ર્લ્લભ તાિે હઇદયોદો
ગળદ્દુ નુરિદં દદગલ નુરિદે િ
ર્ધ્િગળ િોિદલે રકધર્ગોટ્ટાગલપુદુ બુિરુ ૧૦-૧૮
કબ્બબિોળગગહ િસ ધર્દં તધિ
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ગબબુબલ્લદે ભાગ્ય યૌર્િ
મબ્બબિગલ મૈમિે દર્ગે હરિસુચરિતામઇતવુ
લભ્યર્ાગદુ હરિર્દાબજરદ
હબ્બબદધત સદ્ભક્ક્ત િસ વું
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ડુબ્બબ કોબ્બબ સુખાલ્બિયોળગાડુર્ર્ગલ્લદલે ૧૦-૧૯
ખગર્િધ્ર્જિંધિ ભકુધતય
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બગેયિરિયદ માિર્રિગગદુ
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ધત્રગુણર્જજતિમલગુણગળ
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ઓગરટિંદરદ તોરુધતપ્પુદુ એલ્લ કાલદગલ
ર્ોગગળ રહગ્ગુર્ ભાગર્તરિગે

w

w
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ધમગે ભકુધત સુજ~િાિસુખધર્ત્તર્િ િઇપુદુ ૧૦-૨૦

w

ર્િમતત્ર્ િહસ્યધર્દુ ભ ૂ
સુિરુ કેળ્વુદુ સાદિરદ ધિ
ષ્ઠુરિગગળગે મ ૂઢરિગે ર્ંરદતમાધિ ધર્શુિરિગે
અિધસકરિગગદુ ર્ેળ્વુદલ્લિ
ર્િત ભગર્ત્ર્ાદયુગળાં
બુરુહ મધુકિિેધિસુર્રિગગદિરુપ ુ મોદદગલ ૧૦-૨૧
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લોકર્ાતેધયદલ્લ ર્િલો
કૈ કિાથિ ર્ાતે કેળ્ર્િે
ુ ે
કાકુમનુજરિગગદુ સમર્કર્ાગગ સોગસુવદ
કોકિદ ર્રિમળવુ ષટ્ર્દ
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સ્ર્ીકરિસુર્દ
ં દગલ જલચિ
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ષ્ટપ્રદાયક સર્ગુણપ ૂ
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સ્ર્પ્રયોજિિરહત સકલે
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c

ભેક બલ્લુદે ઇદિ િસ હરિભકુતગલ્લદલે ૧૦-૨૨

ણપ્રમેય જિામિણર્જજત ધર્ગતક્લેશ
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ધર્પ્રતમ ધર્શ્વાત્મ ઘઇગણ સુ

w

w

યપ્રકાશાિંત મરહમ ઘઇ

w

તપ્રતીકાિાધિતાંધિ સિોજ સુિિાજ ૧૦-૨૩
ર્િચિારિ િિાિિિે જય
મનુજમઇગર્િર્ેશ જય ર્ા
મિ ધત્રધર્ક્રમદે ર્ જય ભઇગુિામ ભ ૂમ જય
જિકજાર્લ્લભિે જય રુ
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ક્ગ્મગણ મિોિથધસદ્ધદ્ધદાયક
જજિ ધર્મોહક કગલધર્દાિણ જયજયાિમણ ૧૦-૨૪
સબ્ચ્ચદાિંદાત્મ બ્રહ્મક
િાગચતાંધિ સિોજ સુમિસ

om

પ્રોચ્ચ સન્મંગળદ મધ્ર્ાંતઃકિણ રૂઢ
અચ્યુત જગિાથધર્ઠ્ઠલ
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ધિચ્ચ મેબ્ચ્ચદ જિિ ગબિ કા
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દ્ગચ્ચનુિાિણ્યદોળુ
ં
ગોગોર્િનુ કાધયદ ૧૦-૨૫
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