
હરિકથામૃથસાિ 
બબિંબોપાસન સધંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધનથ ુપળેુવે 
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિનાિિધિ કેળુવુધ ુ
 
મુક્ત બબિંબનુ તુરિય જીવ 
ન્મુક્તબબિંબનુ ધવશ્વ ભવ સ ં
સક્ત બબિંબનુ તજૈસનુ અસૃજ્યરિગે પ્રાજ્ઝ્નન્ય 
શક્તનાદરુ સરિય ેસવો 
રિક્ત મરહમનુ દુુઃખસુખગળ 
વ્યાક્તમાડુતબિપ્પ કલપાતંદબિ બપ્પરિગે ૨૪-૦૧ 
 
અન્નનામક પ્રકૃતતયોળગ 
ચ્છિન્નનાબગહ પ્રાજ્ઝ્નન્ય નામરદ 
સોન્નોડિ મોદિાદવિોળન્નાદ તજૈસનુ 
અન્નદાબંુદનામ ધવશ્વનુ 
બભન્નનામ રિયગબળિંદબિ 
તન્નોળગે તા િધમપ પણૂાનદં જ્ઝ્નન્યાનઘન ૨૪-૦૨ 
 
બૂરદયોળગડબગપ્પનિનો 
પારદ ચતેન પ્રકૃતતયોળ 
ગન્નાદનન્નાહ્વયરદ કિેસુવ બ્રહ્મ ધશવરૂધપ 
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ઓદનપ્રદ ધવષ્ણ ુપિમા 
હ્લાદવીવતુ તચૃ્પ્તપરડસુવ 
ગાદમરહમન બચત્રકમવનાવ બણ્ણણસુવ ૨૪-૦૩ 
 
નાદ ભોજન શબ્દદોળુ બબિં 
દોદનોદકદોળગે ઘોષનુ 
વાદદોળુ શાતંાખ્ય જઠિાણ્નનયોળબગઇરુતતપ્પ 
વરૈદકસુશબ્દદોળુ પતુ્ર સ 
હોદિાનુજિોળતત 
શાતંન પાદકમિવનવિત બચિંતતસુ ઈ પરિયબિિંદ ૨૪-૦૪ 
 
વદેમાધન િમાનુપાસ્ય ગુ 
ણોદધિ ગુણત્રય ધવવજજત 
સ્વોદિણ્સ્થત ધનબખળ બ્રહ્માડંાતિિઅણનુ 
સાધસુમ્મતવધેનસુતતહ ધનષ ુ
સીદ ગણપતતયેંબ શુ્રતત પ્રતત 
પારદસુવદુનવિતવન ગુણપ્રાતંગાણદિે ૨૪-૦૫ 
 
કિેસુવનુ માયાિમણ તા 
પરુુષરૂપરદ તત્રસ્થળગળોળુ 
પિમ સત્પરુષાથદ મહત્તત્વદોળબગદ્દુ 
સિધસજભવાડં ણ્સ્થત સ્ત્રી 
પરુુષ તન્માત્રગળ એકો 
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ત્તિદશેંરિયગળ મહાબૂતગળ ધનધમધસદ ૨૪-૦૬ 
 
ઈ શિીિગે પરુુષ તત્રગુણરદ 
શ્રીસરહત તાધનદ્દુ જીવરિ 
ગાશ િોભાજ્ઝ્નન્યાન મદ મત્સિ કુમોહ ઉિ 
હાસ હરુષ સુષચુ્પ્ત સ્વપ્નધપ 
પાસજાગ્રતત જન્મ ણ્સ્થતત મૃતત 
દોષ પણુય જયાપજય િંિગળ કચ્લપધસદ ૨૪-૦૭ 
 
રિધવિ ગુણમય દેહ જીવકે 
કવચદંદરદ તોરડધસ કમ 
પ્રવહદોળુ સચંાિમારડસુતતપ્પ જીવિન 
કધવધસ માયાિમણ મોહવ 
ભવકે કાિણનાગુવનુ સ ં
શ્રવણ મનનવ માળ્પરિગે મોચકનધેનસુતતપ્પ ૨૪-૦૮ 
 
સાશનાહ્વય સ્ત્રીપરુુષિોળુ 
વાસવાબગહનેંદરિદુ ધવ 
શ્વાસપવૂક ભજજધસ તોધષસુ સ્વાવિોત્તમિ 
ક્િેશનાશન અચિગળોળુ પ્ર 
કાધશસુતબિહનશનરૂપો 
પાસનવ માળ્પરિગે તોપનુ તન્ન ધનજરૂપ ૨૪-૦૯ 
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પ્રકાિાતંિ બચિંતતસુવદી 
પ્રકૃતતયોળુ ધવશ્વારદરૂપવ 
પ્રકટમાળ્પનુે યથામતતયોળુ ગુરુકૃપાબિરદ 
મુકુિધનધમત સદદોળુ પોગે 
સ્વકીય રૂપવ કાબં તિેદબિ 
અકુરટિાત્મ ચિાચિરદ સવત્ર તોરુવનુ ૨૪-૧૦ 
 
પરિછિેદત્રય પ્રકૃતતયોળ 
બગરુતતહનુ ધવશ્વારદરૂપવ 
િરિધસ આત્મારદતત્રરૂપવ ઈ ષણત્રયરદ 
સુરુબચ જ્ઝ્નન્યાનાત્મ સ્વરૂપરદ 
તુરિયનામક વાસુદેવન 
સ્મરિસુ મુણ્ક્તસુખપ્રદાયકનીતનહુદેંદુ ૨૪-૧૧ 
 
કમિસભંવજનક જડ જ ં
ગમિોળગે નિેધેસદ્દુ િમ વ્ય ુ
ત્િમરદ કમવ મારડ મારડસુતતપ્પ બસેિદે 
અમ આમ અમીહનાહ્વય 
સુમનસસુિિોળગે અહં 
મમન મમ એંદી યુપાસનગેૈવ પ્રાતંદબિ ૨૪-૧૨ 
 
ઈ સમસ્ત જગતુ્ત ઈશા 
વાસ્યવધેનપદુુ કાયરૂપવ ુ
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નાશવાદરુ ધનત્યવ ેસરિ કાિણ પ્રકૃતત 
શ્રીશગે જડપ્રતતમયેેધનપદુુ 
માસદોમ્મેગુ સધન્નિાનવ ુ
વાસવાબગહ ધનત્ય શાબિગ્રામદોપારદ ૨૪-૧૩ 
 
એકમેવાતિતીય રૂપા 
નકે જીવિોબળદ્દુ તા પ્ર 
ત્યેક કમવ મારડ મોરહસુતતપ્પ તતબળસદિે 
મૂક બધિિાિંારદ નામક 
ઈ કળેવિદોળગે કિેસુવ 
માકળત્રન િૌરકક મહામરહમેગેનેંબે ૨૪-૧૪ 
 
િોકબંધિુોકનાથ ધવ 
શોક ભક્તિ શોકનાશન 
શ્રીકિાબચત સોકદંદદબિપ્પ સવિોળુ 
સાકુવનુ સજ્ઝ્જનિ પિમ કૃ 
પાકિેશ ધપનારકસનુ્નત 
સ્વીકરિસુ વાનતરુ કોટ્ટ સમસ્ત કમગળ ૨૪-૧૫ 
 
અરહત પ્રતતમેગળેધનસુવવુુ 
દેહ ગહેાપત્ય સતત િન 
િોહ કાષ્ટ ધશિા મૃદાત્મકવાદ િવ્યગળુ 
સ્નહેદબિ પિમાત્મ એનબગ 
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ત્તીહનેંદરિદનુરદનરદ સ 
મ્મોહકોળગાગદિે પજૂજસુ સવનામક ૨૪-૧૬ 
 
શ્રીતરુબણવલિભગે જીવરુ 
ચતેનપ્રતતમેગળુ ઓત 
પ્રોતનાબગદે્દલિિોળુ વ્યાપાિ માડુતતહ 
હોત સવેંરિયગળોળુ સ ં
પ્રીતતધયિંદંુડુબણધસ ધવષય ધન 
વાત દેશગ દીપદંદદબિપ્પ ધનભયરદ ૨૪-૧૭ 
 
ભતુ સોરકદ માનવનુ બહુ 
માતનાડુવ તિેરદ મહદ 
દ્ભૂત ધવષ્ણવાવશેરદિંદબિ વતતપદુુ જગવ ુ
કૈતવોણ્ક્તગળલિ શષે ફ 
ણાતપત્રગે જીવપચંક 
વ્રાતવેંરદગુ બભન્નપાદાહ્વયરદ કિેસુવદુુ ૨૪-૧૮ 
 
રદધવયોબળપ્પવુ ુમરૂુ પાદગ 
ળવધનયોળબગહુદોંદુ ઈ ધવિ 
કધવબભિીરડત કિેસુવ ચતુષ્પાતુ તાનેંદુ 
ઇવન પાદચતુષ્ટયગળનુ 
ભવકે તદું ધનિંતિરદ ઉ 
દ્ધવન સખ સવાતંિાત્મકનેંદુ સ્મરિસુતતરુ ૨૪-૧૯ 
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વશંબાગલ ુબળેેય કંડુ ન 
િાશંદબિ શોબભપદુુ બાગદ 
વશં પાશરદ કટ્ટટ્ટ એરુવ ડોંબ મસ્તકકે 
કંસમદન દાસરિગ ેધન 
સ્સશંયરદ વરંદસદે ના ધવ 
િાસંનેંદહંકરિસ ેભવગુણરદ બંધિસુવ ૨૪-૨૦ 
 
જ્યોતતરૂપગે પ્રતતમગેળુ સા ં
કેતતકાિોધપત સુપૌરુષ 
િાતુ સપ્તક િયૈ શૌયોદાય ચાતુય 
માતુ માન મહત્વ સહન સુ 
નીતત ધનમિદેશ બ્રાહ્મણ 
ભતૂપચંક બુતદ્ધ મોદિારદિંરિય સ્થાન ૨૪-૨૧ 
 
જીવિાધશયોળમૃત શાશ્વત 
સ્થાવિગળોળુ સ્ઠાણનુામક 
નાવકાિદબિપ્પનજજતાતંનેંદેધનધસ 
ગોધવદાપંતત ગાયનધપ્રય 
સાવયવ સાહસ્રનામ પ 
િાવિેશ પધવત્રકમ ધવપધિતનુ સામ ૨૪-૨૨ 
 
માિવન પજૂાથવાબગ ધન 
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ષેિકમવ મારડ િન સ ં
પારદસલ ુસત્પણુય કમગળેધનધસકોળુતતહવ ુ
સ્વોદિંભણાથ ધનત્યરદ 
સાધકુમ મારડદરુ સરિ 
ઐદુવનુ દેહાતંિવ સદેંહધવધનતતલિ ૨૪-૨૩ 
 
અપગતાશ્રય એલિિોળબગ 
દ્દુપમનધેનપાનુપમ રૂપનુ 
શફિકેતન જનક મોરહપ મોહકન તિેરદ 
તપનકોરટ સમપ્રભાધસત 
વપવુધેનપ કૃષ્ણારદ રૂપક 
ધવપગળંતુંડુબણપ સવત્રદબિ નિેધસદ્દુ ૨૪-૨૪ 
 
અડધવયોળુ બબત્તદિે બેળેરદહ 
બગડદ મૂબિકે સકિ જીવિ 
ઓડિોબળપ્પામયવ પરિહિગૈસુવદંદબિ 
જડજસભંવજનક તત્રજગ 
િડેય સતંસૈનેલ ુઅવરિ 
દે્દડેગે બંદોદગુવનુ ભક્તિ બભડેય મીિદિે ૨૪-૨૫ 
 
શ્રીધનકેતન તન્નવિ દે 
હાનુબંધિળંત ેઅવ્યવ 
િાનદબિ નબેિધસપ્પ સવદ સકિ કામદનુ 
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એનુ કોટ્ટદુ ભુજંજસુત મ 
દ્દાનયેંદરદ સચંરિસુ મ 
ત્તેનુ બેડદે ભજજસુતતરુ અવનધંિકમિગળ ૨૪-૨૬ 
 
બેડદિે કોડુતતપ્પ સુિરિગ ે
બેરદદિે કોડુતતહનુ નિરિગે 
બેરદ બળલવુ દૈત્યરિગે 
કોડનોમ્મ ેપરુુષાથ 
મૂઢિનુરદન િમકમવ 
મારડદરુ સરિ અરહકફિગળ 
નીરડ ઉન્મત્તિનુ મારડ મહાધનિયવીવ ૨૪-૨૭ 
 
તિબણ સવત્રદબિ રકિણવ 
હિરહ તત્તિસ્તગુળનનુ 
સરિધસ અદિદિંત ેચાયવ કંગોબળપ તિેરદ 
અરિિિાજાનજે જગદોળ 
બગરુવ િાયાતપનધેનધસ સ ં
કરુષણાહ્વય અવિવિ યોનયતગેળંતતપ્પ ૨૪-૨૮ 
 
ઈ ધવિરદ સવત્ર િકુમી 
ભ ૂવધનતયેિ કૂરડ તન્ન ક 
ળાધવશષેગળેલિ કડેયબિ તુબંબ સવે્યતમ 
સવેકનુ તાનધેનધસ માયા 
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દેધવિમણ પ્રધવષ્ટરૂપક 
સવે ેમાળ્પ શિણય શાશ્વતકરુબણ કમિાઅ ૨૪-૨૯ 
 
પ્રણવકાિણ કાય પ્રતતપા 
દ્યનુ પિાત્પિ ચતેનાચ ે
તન ધવિઅણનતંસત્કલયાણ ગુણપણૂ 
અનુપમનુપાધસત ગુણોદધિ 
અનઘ અજજતાનતં ધનષષ્કિં 
જનધપ્રય ધનધવકાિ ધનિાશ્રયાવ્યક્ત ૨૪-૩૦ 
 
ગોપ ભીય ભવાિંકાિકે 
દીપવોદગે સકિ સુખસદ 
નોપરિગ્રહવધેનસુતતપ્પદુુ હરિકથામૃતવ ુ
ગોપતત જગન્નાથધવટ્ઠિ સ 
મીપદબિ નિેેધસદ્દુ ભક્તિ 
નાપવગિ માડુવનુ મહદુુઃખભવરદિંદ ૨૪-૩૧ 
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