હરિકથામૃથસાિ
બબિંબોપાસન સંધિ
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધનથુ પેળુવે
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિનાિિધિ કે ળુવુધુ
મુક્ત બબિંબનુ તુરિય જીવ

om

ન્મુક્તબબિંબનુ ધવશ્વ ભવ સં

a.
c

સક્ત બબિંબનુ તૈજસનુ અસૃજ્યરિગે પ્રાજ્ઝ્નન્ય
રિક્ત મરહમનુ દુ ુઃખસુખગળ

gm

શક્તનાદરુ સરિયે સવો

.y

અન્નનામક પ્રકૃ તતયોળગ

ou
si

વ્યાક્તમાડુ તબિપ્પ કલપાંતદબિ બપ્પરિગે ૨૪-૦૧

w

ચ્છિન્નનાબગહ પ્રાજ્ઝ્નન્ય નામરદ

w

સોન્નોડિ મોદિાદવિોળન્નાદ તૈજસનુ

w

અન્નદાંબુદનામ ધવશ્વનુ

બભન્નનામ રિયગબળિંદબિ
તન્નોળગે તા િધમપ પૂણાનંદ જ્ઝ્નન્યાનઘન ૨૪-૦૨
બૂરદયોળગડબગપ્પનિનો
પારદ ચેતન પ્રકૃ તતયોળ
ગન્નાદનન્નાહ્વયરદ કિે સુવ બ્રહ્મ ધશવરૂધપ

1

ઓદનપ્રદ ધવષ્ણુ પિમા
હ્લાદવીવુત તૃચ્પ્તપરડસુવ
ગાદમરહમન બચત્રકમવનાવ બણ્ણણસુવ ૨૪-૦૩
નાદ ભોજન શબ્દદોળુ બબિં
દોદનોદકદોળગે ઘોષનુ
વાદદોળુ શાંતાખ્ય જઠિાણ્નનયોળબગઇરુતતપ્પ

om

વૈરદકસુશબ્દદોળુ પુત્ર સ

a.
c

હોદિાનુજિોળતત

ou
si

વેદમાધન િમાનુપાસ્ય ગુ

gm

શાંતન પાદકમિવનવિત બચિંતતસુ ઈ પરિયબિિંદ ૨૪-૦૪

ણોદધિ ગુણત્રય ધવવજજત

.y

સ્વોદિણ્સ્થત ધનબખળ બ્રહ્માંડાતિિઅણનુ

w

સાધુસમ્મતવેધનસુતતહ ધનષુ

w

સીદ ગણપતતયેંબ શ્રુતત પ્રતત

w

પારદસુવદુ નવિતવન ગુણપ્રાંતગાણદિે ૨૪-૦૫
કિે સુવનુ માયાિમણ તા
પુરુષરૂપરદ તત્રસ્થળગળોળુ
પિમ સત્પરુષાથદ મહત્તત્વદોળબગદ્દુ
સિધસજભવાંડ ણ્સ્થત સ્ત્રી
પુરુષ તન્માત્રગળ એકો

2

ત્તિદશેંરિયગળ મહાબૂતગળ ધનધમધસદ ૨૪-૦૬
ઈ શિીિગે પુરુષ તત્રગુણરદ
શ્રીસરહત તાધનદ્દુ જીવરિ
ગાશ િોભાજ્ઝ્નન્યાન મદ મત્સિ કુ મોહ ઉિ
હાસ હરુષ સુષચ્ુ પ્ત સ્વપ્નધપ
પાસજાગ્રતત જન્મ ણ્સ્થતત મૃતત

a.
c

om

દોષ પુણય જયાપજય િં િગળ કચ્લપધસદ ૨૪-૦૭
રિધવિ ગુણમય દે હ જીવકે

gm

કવચદં દરદ તોરડધસ કમ

ou
si

પ્રવહદોળુ સંચાિમારડસુતતપ્પ જીવિન
કધવધસ માયાિમણ મોહવ

.y

ભવકે કાિણનાગુવનુ સં

w

w

શ્રવણ મનનવ માળ્પરિગે મોચકનેધનસુતતપ્પ ૨૪-૦૮

w

સાશનાહ્વય સ્ત્રીપુરુષિોળુ
વાસવાબગહનેંદરિદુ ધવ
શ્વાસપૂવક ભજજધસ તોધષસુ સ્વાવિોત્તમિ
ક્િેશનાશન અચિગળોળુ પ્ર
કાધશસુતબિહનશનરૂપો
પાસનવ માળ્પરિગે તોપનુ તન્ન ધનજરૂપ ૨૪-૦૯

3

પ્રકાિાંતિ બચિંતતસુવદી
પ્રકૃ તતયોળુ ધવશ્વારદરૂપવ
પ્રકટમાળ્પેનુ યથામતતયોળુ ગુરુકૃ પાબિરદ
મુકુિધનધમત સદદોળુ પોગે
સ્વકીય રૂપવ કાંબ તેિદબિ
અકુ રટિાત્મ ચિાચિરદ સવત્ર તોરુવનુ ૨૪-૧૦

બગરુતતહનુ ધવશ્વારદરૂપવ

તુરિયનામક વાસુદેવન

ou
si

સુરુબચ જ્ઝ્નન્યાનાત્મ સ્વરૂપરદ

gm

િરિધસ આત્મારદતત્રરૂપવ ઈ ષણત્રયરદ

a.
c

om

પરિછિે દત્રય પ્રકૃ તતયોળ

.y

સ્મરિસુ મુણ્ક્તસુખપ્રદાયકનીતનહુ દેંદુ ૨૪-૧૧

w

કમિસંભવજનક જડ જં

w

ગમિોળગે નેિધે સદ્દુ િમ વ્યુ

w

ત્િમરદ કમવ મારડ મારડસુતતપ્પ બેસિદે
અમ આમ અમીહનાહ્વય
સુમનસસુિિોળગે અહં
મમન મમ એંદી યુપાસનેગૈવ પ્રાંતદબિ ૨૪-૧૨
ઈ સમસ્ત જગત્તુ ઈશા
વાસ્યવેધનપુદુ કાયરૂપવુ

4

નાશવાદરુ ધનત્યવે સરિ કાિણ પ્રકૃ તત
શ્રીશગે જડપ્રતતમેયેધનપુદુ
માસદોમ્મેગુ સધન્નિાનવુ
વાસવાબગહ ધનત્ય શાબિગ્રામદોપારદ ૨૪-૧૩
એકમેવાતિતીય રૂપા
ત્યેક કમવ મારડ મોરહસુતતપ્પ તતબળસદિે

a.
c

મૂક બધિિાંિારદ નામક

om

નેક જીવિોબળદ્દુ તા પ્ર

ઈ કળે વિદોળગે કિે સુવ

િોકબંધિ
ુ ોકનાથ ધવ

.y

શોક ભક્તિ શોકનાશન

ou
si

gm

માકળત્રન િૌરકક મહામરહમેગેનબ
ેં ે ૨૪-૧૪

w

શ્રીકિાબચત સોકદં દદબિપ્પ સવિોળુ

w

w

સાકુ વનુ સજ્ઝ્જનિ પિમ કૃ
પાકિે શ ધપનારકસન્નુત
સ્વીકરિસુ વાનતરુ કોટ્ટ સમસ્ત કમગળ ૨૪-૧૫
અરહત પ્રતતમેગળે ધનસુવવ
ુ ુ
દે હ ગેહાપત્ય સતત િન
િોહ કાષ્ટ ધશિા મૃદાત્મકવાદ િવ્યગળુ
સ્નેહદબિ પિમાત્મ એનબગ

5

ત્તીહનેંદરિદનુરદનરદ સ
મ્મોહકોળગાગદિે પૂજજસુ સવનામક ૨૪-૧૬
શ્રીતરુબણવલિભગે જીવરુ
ચેતનપ્રતતમેગળુ ઓત
પ્રોતનાબગદ્દેલિિોળુ વ્યાપાિ માડુ તતહ
પ્રીતતધયિંદંુ ડુબણધસ ધવષય ધન

gm

માતનાડુ વ તેિરદ મહદ

ou
si

ભુત સોરકદ માનવનુ બહુ

a.
c

વાત દે શગ દીપદં દદબિપ્પ ધનભયરદ ૨૪-૧૭

om

હોત સવેંરિયગળોળુ સં

દ્ભૂત ધવષ્ણવાવેશરદિંદબિ વતતપુદુ જગવુ

.y

કૈ તવોણ્ક્તગળલિ શેષ ફ

w

ણાતપત્રગે જીવપંચક

w

w

વ્રાતવેંરદગુ બભન્નપાદાહ્વયરદ કિે સુવદુ ુ ૨૪-૧૮
રદધવયોબળપ્પુવુ મૂરુ પાદગ
ળવધનયોળબગહુ દોંદુ ઈ ધવિ
કધવબભિીરડત કિે સુવ ચતુષ્પાતુ તાનેંદુ
ઇવન પાદચતુષ્ટયગળનુ
ભવકે તંદુ ધનિં તિરદ ઉ
દ્ધવન સખ સવાંતિાત્મકનેંદુ સ્મરિસુતતરુ ૨૪-૧૯

6

વંશબાગલુ બેળેય કં ડુ ન
િાંશદબિ શોબભપુદુ બાગદ
વંશ પાશરદ કટ્ટટ્ટ એરુવ ડોંબ મસ્તકકે
કં સમદન દાસરિગે ધન
સ્સંશયરદ વંરદસદે ના ધવ

om

િાંસનેંદહં કરિસે ભવગુણરદ બંધિસુવ ૨૪-૨૦

a.
c

જ્યોતતરૂપગે પ્રતતમેગળુ સાં
કે તતકાિોધપત સુપૌરુષ

ou
si

માતુ માન મહત્વ સહન સુ

gm

િાતુ સપ્તક િૈય શૌયોદાય ચાતુય
નીતત ધનમિદે શ બ્રાહ્મણ

w

.y

ભૂતપંચક બુતદ્ધ મોદિારદિંરિય સ્થાન ૨૪-૨૧

w

જીવિાધશયોળમૃત શાશ્વત

w

સ્થાવિગળોળુ સ્ઠાણુનામક
નાવકાિદબિપ્પનજજતાંતનેંદેધનધસ
ગોધવદાંપતત ગાયનધપ્રય
સાવયવ સાહસ્રનામ પ
િાવિે શ પધવત્રકમ ધવપધિતનુ સામ ૨૪-૨૨
માિવન પૂજાથવાબગ ધન

7

ષેિકમવ મારડ િન સં
પારદસલુ સત્પુણય કમગળે ધનધસકોળુતતહવુ
સ્વોદિં ભણાથ ધનત્યરદ
સાધુકમ મારડદરુ સરિ
ઐદુ વનુ દે હાંતિવ સંદેહધવધનતતલિ ૨૪-૨૩
અપગતાશ્રય એલિિોળબગ

તપનકોરટ સમપ્રભાધસત

gm

વપુવધે નપ કૃ ષ્ણારદ રૂપક

a.
c

શફિકે તન જનક મોરહપ મોહકન તેિરદ

om

દ્દુપમનેધનપાનુપમ રૂપનુ

ou
si

ધવપગળં તુંડુબણપ સવત્રદબિ નેિધસદ્દુ ૨૪-૨૪

.y

અડધવયોળુ બબત્તદિે બેળેરદહ

w

બગડદ મૂબિકે સકિ જીવિ

w

ઓડિોબળપ્પામયવ પરિહિગૈસુવદં દબિ

w

જડજસંભવજનક તત્રજગ
િડે ય સંતસ
ૈ ન
ે લુ અવરિ
દ્દેડેગે બંદોદગુવનુ ભક્તિ બભડે ય મીિદિે ૨૪-૨૫
શ્રીધનકે તન તન્નવિ દે
હાનુબંધિળં તે અવ્યવ
િાનદબિ નેબિધસપ્પ સવદ સકિ કામદનુ

8

એનુ કોટ્ટદુ ભુજં જસુત મ
દ્દાનેયંદરદ સંચરિસુ મ
ત્તેનુ બેડદે ભજજસુતતરુ અવનંધિકમિગળ ૨૪-૨૬
બેડદિે કોડુ તતપ્પ સુિરિગે
બેરદદિે કોડુ તતહનુ નિરિગે
બેરદ બળલુવ દૈ ત્યરિગે

om

કોડનોમ્મે પુરુષાથ

a.
c

મૂઢિનુરદન િમકમવ
મારડદરુ સરિ અરહકફિગળ

ou
si

gm

નીરડ ઉન્મત્તિનુ મારડ મહાધનિયવીવ ૨૪-૨૭
તિબણ સવત્રદબિ રકિણવ

.y

હિરહ તત્તિસ્તુગળનનુ

w

સરિધસ અદિદિં તે ચાયવ કં ગોબળપ તેિરદ

w

અરિિિાજાનેજ જગદોળ

w

બગરુવ િાયાતપનેધનધસ સં
કરુષણાહ્વય અવિવિ યોનયતેગળં તતપ્પ ૨૪-૨૮
ઈ ધવિરદ સવત્ર િકુ મી
ભૂ વધનતેયિ કૂ રડ તન્ન ક
ળાધવશેષગળે લિ કડે યબિ તુબં બ સેવ્યતમ
સેવકનુ તાનેધનધસ માયા

9

દે ધવિમણ પ્રધવષ્ટરૂપક
સેવે માળ્પ શિણય શાશ્વતકરુબણ કમિાઅ ૨૪-૨૯
પ્રણવકાિણ કાય પ્રતતપા
દ્યનુ પિાત્પિ ચેતનાચે
તન ધવિઅણનંતસત્કલયાણ ગુણપૂણ
અનઘ અજજતાનંત ધનષષ્કિં

ગોપ ભીય ભવાંિકાિકે

ou
si

દીપવોદગે સકિ સુખસદ

gm

a.
c

જનધપ્રય ધનધવકાિ ધનિાશ્રયાવ્યક્ત ૨૪-૩૦

om

અનુપમનુપાધસત ગુણોદધિ

નોપરિગ્રહવેધનસુતતપ્પુદુ હરિકથામૃતવુ

.y

ગોપતત જગન્નાથધવટ્ઠિ સ

w

મીપદબિ નેિેધસદ્દુ ભક્તિ

w

w

નાપવગિ માડુ વનુ મહદુ ુઃખભવરદિંદ ૨૪-૩૧
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