હરિકથામૃથસાિ
સવ સ્વાતંત્ર્ય સંધિ
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથુ પેળુવે
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કે ળુવુધુ
શ્રીધિવાસિ ચરિતેગળ પિ

om

માનુિાગરિ બેસગોળલુ મુધિ

ou
si

વચિ મૈથિ
ુ શયિ વીઅણ

gm

પચિ ભઅણ ગમિ ભોજિ

a.
c

શૌિકાદ્યરિગરુધપિનુ સૂતાય િયરિિંિ

અચલિ ચલિ પ્રયત્િવુ સાધ્યવે જિકે

.y

શુચચસિિ િયરિિંિ જીવિ

w

ધિચયિોળુ તા ધિિંતુ માડુ વ

w

w

ઉચચતિોચચત કમગળિેંિરિદુ કોંડાડુ ૧૮-૦૧
ધવષ્ટિશ્રવ િે હિોળગે પ્ર
ધવષ્ટિાચગ ધિિં તિરિ બહુ
ચેષ્ટે ગળ માડુ તતિે કં ડુ સજીધવ એનુતતહરુ
હૃષ્ટિાગુવિવિ િોરડ ક
ધિષ્ટિે લ્લરુ સેવમ
ે ાળ્પરુ
ચબટ્ટ અણિચલ કુ પણવેંિરિિિનુપઇ
ે પરુ ૧૮-૦૨

1

ક્રીડે ગોસુગ અવિવિ ગતત
િીિલોસુગ િે હગળ કો
ટ્ટાડુ વનુ સ્વેચ્છે યચલ બ્રહ્મેશાદ્યિોળુ પોક્કુ
માડુ વનુ વ્યાપાિ બહુ ધવિ
મૂઢિૈ ત્યિોચળદ્દુ પ્રતતરિિ

અઅિે ઢયનુ બ્રહ્મ વાયુ
ત્રઅસુિપસુિાિોળ

ou
si

અઅયનુ સત્યાત્મક પિા

gm

ધ્યઅિાચગદ્દેલ્લિોળુ વ્યાપાિ માડુ તતહ

a.
c

om

કે ડુલાભગચળલ્લધવિિરિ આવકાલિચલ ૧૮-૦૩

પેએધયલ્લિે સવિોળગે ધવ

w

.y

લઅણુ તાિાચગ લોકવ િઇસુતચલપ્પ ૧૮-૦૪

w

શ્રી સિસ્વતત ભાિતી ચગરિ

w

જા શચી િતત િોરહચણ સં
જ્ઝ્ન્ય શતરૂિોપાદ્યચિળસ્ત્રીયિોળુ સ્ત્રીરૂપ
વાસવાચગદ્દેલ્લરિગે ધવ
શ્વાસ તન્નચલ કોટ્ટુ અવિચભ
લાષેગળ પૂિૈસુતતપ્પનુ યોગ્યતેગળરિતુ ૧૮-૦૫
કોલુ કુ દુિેય મારડ આડુ વ

2

બાલકિ તેિિંતે લકુ મી
લોલ સ્વાતંત્ર્યગુણવ બ્રહ્માદ્યિોળચગટ્ટુ
લીલેગૈવનુ તન્નવરિગનુ
કૂ લિાચગદ્દેલ્લ કાલરિ
ખુલ્લરિગે પ્રતતકૂ લિાચગહ પ્રકટિાગિલે ૧૮-૦૬
સૌપિચણવિવહિ િાિા

રૂપગળિનુસરિધસ ઉચણપ પ

gm

પાપ પુણ્યગળે િડુ અવિ સ્વ

a.
c

મીપિલ્લ્લદ્દચિળ વ્યાપાિગળ માડુ વનુ

om

રૂપિામરિ કિે સુતવિ સ

.y

અહિધિદ્રામૈથિ
ુ ગળહ

ou
si

િોપકારિ પિે શ પૂણાિંિ જ્ઝ્ન્યાિઘિ ૧૮-૦૭

w

િહિ બયધસ બળલુવવ લમી

w

મરહતિ મહામરહમેગળિેંતરિવ ધિત્યિચલ

w

અરહક સૌખ્યવ મિે દુ મિિચલ
ગ્રરહધસ શાસ્ત્રાથગળ પિમો
ત્સહરિ કોંડાડુ તચલ મૈમિે િવરિગલ્લિલે ૧૮-૦૮
બંિ મોઅપ્રિિ જ્ઝ્ન્યાિવુ
મંિમતતગચળગેંદુ િોિે વદુ ુ
ચબિંદુ માત્ર સુિાનુભવ પવતકે સમદુ ુઃિ

3

એંદુ તતચળયિલ્યિૈ વગ
ચળિંિ સુિવપેઇસુવરુ મુ
કુ ંિિાિાિિેય ચબટ્ટવગુંટે મુક્ક્તસુિ ૧૮-૦૯
િાજ તન્નામાત્ય કરુણરિ
િૈજ જિરિગે કોટ્ટુ કાય ધિ
યોજજસુત માિાપમાિવ માળ્પ તેિિંતે

om

શ્રીજિાિિ સકલિોળગપ

a.
c

િાજજતનુ તાિાચગ સવ પ્ર

ou
si

વાસુિેવ સ્વતંત્રવ સિો

gm

યોજિવ મારડસુત માડુ વ ફલકે ગુરિમારડ ૧૮-૧૦

જાસિાદ્યમિાસુિારિગીય

.y

લોસુગિવ તેગેિિિોળગિવ ચતુભાગ

w

ગૈધસ ઓંિનુ શતધવિ તિપં

w

w

ચાશતાબ્જ જગષ્ટચત્વા
રિિંશિધિલધિચગત્તુ વાચણ ભાિતતગિ ૧૮-૧૧
તિધથય પાિવ થેગધ
ે ુ કોમ્િિ શથ ધવભાગવ
મારિ થા ધવમ્શધથ ઉમેશિોચળત્તુ ઇમ્રિોળૈ િરઢક
હથ્થુ િધથપિોળચગધિધથત્તચિલ િેવથેગળોળગીિય્ધુ
જીવ પ્રધથયોળુ િશ ઐિરઢક િાલ્વથ્થુ િૈથ્યિોળુ ૧૮-૧૨

4

કારુચણક સ્વાતંતત્રયત્વવ
મૂરુ ધવિ ગૈસિે ડુ તન્નોળુ
િારિગોંિનુ કોટ્ટ સ્વાતંતત્રયવ સવરિગે
િારુચણપ તન્નનુગરિગે વ્યા
પાિ કોટ્ટુ ગુણાગુણગળ ધવ
ચાિ માડુ વ તેિરિ તત્રગુણવ વ્યક્ક્તયિે માળ્પ ૧૮-૧૩

િ્યરિગે કલ્યારિ િૈ ત્યિ
અ્યકમવ માળ્પરિગે અનુ

ou
si

ગુણ્ય જિરિગે કોડુ વ બહુ કા

gm

પુણ્ય ફલગળિીવ રિધવજિ પાપકમફલ

a.
c

om

પુણ્યકમકે સહાયવાગુવ

.y

રુણ્યસાગિ િી તેિરિ ભક્તિિ સંતપ
ૈ ૧૮-૧૪

w

ધિરુપમગે સરિયુટ
ં ુ એંદુ

w

ચ્ચરિસુવવ તદ્ભક્તિોળુ મ

w

ત્સરિસુવવ ગુચણગુણગચળગે ભેિગળ પેળુવવુ
િિ સુિઅશિ ઉધ્વપુડ્ર
ં વ
િરિધસિવિોળુ િે ધષસુવ હરિ
ચરિતેગળ કે ળિલે લોગાિવતે કે ળુવવુ ૧૮-૧૫
એવમારિ િે ષવુળ્ળ કુ
જીવિે લ્લરુ િૈ ત્યિેં બરુ

5

કોધવિિ ધવજ્ઝ્નિાિકમવ િોરડ ધિિંરિપરુ
િે વ િે વિ ચબટ્ટુ યાવ
જ્ઝ્જીવપરિયંતિરિ તુચ્છિ
સેવધે યિંદુપજીધવસુવિનજ્ઝ્ય્િાિકોળગાચગ ૧૮-૧૬
કામ લોભ ક્રોિ મિ રહિં
સામયાનૃથ િં ભ કપટ તત્ર

a.
c

અધમષ ધિવેરિતવ ભોજ્યતત

om

િામિવતાિગળ ભેિ અપૂણસુિબદ્ધ
તામાસાન્નવનુબ
ં તામસ

ou
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gm

શ્રીમિાંિિ સંગરિિંિચલ તમવે વધિપુદુ ૧૮-૧૭

જ્ઝ્ન્યાિ ભક્ક્થ ધવિક્ક્થ ધવિય પુિાણ શાસ્રશ્રવિ ચચમ્થિ

.y

િાિ શમ િમ યજ્ઝ્ન્ય સથ્યારહમ્સ બૂથિયા

w

ઢયાિ ભગવન્નામકીથિ મૌિજપતપવ્રથસુથીઠ-

w

w

સ્િાિ મમ્રસ્થોર વમ્િિે સજ્ઝ્જિિ ગુણવુ ૧૮-૧૮
લેષ સ્વાત્રંતત્રય ગુણવનુ પ્ર
વેશગૈધસિ કાિણરિ ગુણ
િોષગળુ તોરુવવુ સત્વાસત્વ જીવિોળુ
શ્વાસ ભોજિ પાિ શયિ
ધવલાસ મૈથિ
ુ ગમિ હષ
ક્લેષ સ્વપ્િ સુષલ્ુ પ્ત જાગ્રતતધયહવુ ચેતિકે ૧૮-૧૯
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આઢ થન્નોળચગરિધસ ઉચળિોમ્િઢવ ધવભાગવગૈધસ
વૃજજિાિિનુ પૂવિચલ સ્વાથક્મ્રયવ કોત્તમ્થે
સ્વધ્ઢુ િીધપથ કોદુ વવિ સુિવૃધ્ધ્ઢગોસુગ બ્રુઃમવાયુ
કપધિ મોિલાિવિોચળધ્િવિ યોગ્યથેયિરિથુ ૧૮-૨૦

નુચળધુ ધવરઢયુ ધિષેઢપારરુ ઇલ્લવેમ્બુવગે

om

હલઢિાનુજ માળ્પ કૃ થ્યવ ધથચલયિાહમ્કાિધિમ્િે િ

gm

a.
c

ફલગળધ્વય કોદુ વ િૈથ્યિ કલુષ કમવ ચબત્તુ
પુણ્યવ સેળેધુ થન્નોળચગત્તુ ક્રમધિમ કોદુ વ ભક્થરિગે ૧૮-૨૧

ou
si

થોયજાપ્પિ રકિણ વૃક્ષચ્છય વધથસુવમ્થે

કમલિ ળાયથાક્ષનુ સવિોળુ વ્યાધપધસિ કાિણધિ

.y

હે ય સધ્ગુણકમ થોપવુ ્યાય કોધવિરિગે ધિિમ્થિ

w

w

શ્રીયિસ સવોથ્થવોથ્થમિેમ્ધુ પેળુવરુ ૧૮-૨૨

w

મૂલકાિણ પ્રકૃ ધથયેધિપ મહાલકુ ધમયેલ્લિોળચગધ્ધુ
સુલીલેગૈયુથ પુણ્યપાપગળધપળુ પધથગે
પાલગિલોળુ ચબધ્િ જલ કીલાલવેધિપુિે જીવકૃ થ
કમાચળ થધ્વથુ શુભવેધિપવુ એલ્લ કાલિચલ ૧૮-૨૩
જ્ઝ્ન્યાિસુિબલપૂણ ધવષ્નુધવ ગેિ માળ્પવુ ધરગુણકાય
કૃ શાનુધવિ કઇધમ કધવધુ ભચક્ષધુમ્તે લોકિોળુ
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ઈ િચળિજામ્િવનુ બ્રુઃમેશિમુખ્યસુિાસુિિ
કાલાિલવોલ નુમ્ગુવવગી પાપગળ ભયવે ૧૮-૨૪
મોિધશિ િચક્ષણસુપક્ષ પ્રમોિવુથ્થિ પક્ષવેમ્ધુ
ઋગાધિશ્રુધથગળુ પેળુવુવુ આિમ્િમય હરિગે
મોિવૈધષક સુિ ધવધશષ્ત પ્રમોિ પાિધરક સુિપ્રિ

om

િાિ કાિણધિમ્િ મોિપ્રમોિિેધિસુવનુ ૧૮-૨૫

a.
c

ઓક્મ્િગાિરુ વૃક્ષ્તધયમ્િ વસુમ્ઢિે યોચળપ્પચિળ
જલધિક્મ્સમ્ઢુ વૃધ્ધ્ઢયિૈધવ
ુ િ
ુ ે ભાિધિિે બરિિહુ િે

gm

કુ મ્ધુ કોિથેગેગચળલ્લધિહ સ્વાિમ્િ સમ્પૂણ
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સ્વભાવગે બમ્ધુ માદુ વિ
ુ ન
ે ુ કમાકમાજ્યફલ ૧૮-૨૬

.y

િેહવૃક્ષિોળે િદુ પચક્ષગળીહવેક્મ્િગુ ચબિિે

w

પમમસ્િેહધિમ્િચલ કમજ ફલગળુમ્બ જીવિગ

w

શ્રીહરિયુ થા સાિ ભોક્થનુ દ્રોરહસુવ કલ્યાધિ

w

િૈથ્ય સમૂહકીવ ધવધશષ્ત પાપવ ક્લેશ(લીશ) વેલ્લરિગે ૧૮-૨૭
દ્યુમચણ રકિણવ કં ડ માત્રરિ
તતધમિવોડુ વ તેિરિ લમી
િમણ િોરડિ માત્રરિિંિઘિાશ ઐદુ વદુ ુ
કમલસંભવ મુખ્યિે લ્લા
સુમિસિોચળહ પાપિાધશય
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અમિમુિિંિિચલ ભસ્મવ માળ્પ હરિ તાનુ ૧૮-૨૮
ચતુિશતભાગરિ િશાંશ િો
ચળતિ જીવરિગીવ લેશવ
રિતતજ િે વકગચળગે કોડુ વ ધવધશષ્ટ દુ ુઃિસુિ
મતતહીિ પ્રાચણગચળગા
હુ તતય સુિમૃધથ દુ ુઃિવિ

a.
c

om

યોગ્યતેયિરિતુ ધપપીલ મશકારિગળીગીવ હરિ ૧૮-૨૯
ધિત્યધિિયાંિાખ્ય કૂ પરિ

gm

ભૃથ્યરિિંિોિગૂરડ પુિિા
સત્યલોકાધિપ ચતુમુિ

ou
si

વતતવજજત લોકાવૈદુવ કચલયુ િે ષિચલ

.y

તત્વ િે વકળ સારહત ધિજ

w

w

મુક્ક્તયૈદુવ હરિપિાબ્જવ ભજજધસ ભકુ તતયચલ......ઃુઃિાશ_૧૮-૩૦

w

ધવધિ ધિષેિગળે િડુ મિે યિે
મધુધવિોધિય પાિકધપસ
લરિતત મક્કચળગીવ પુણ્યવ પાપ િૈ ત્યરિગે
સુિરુશિિિગીયરિિે બં
િોિચગ ઓય્વરુ પુણ્ય િૈ ત્યરુ
અધિપરિલ્લિ વૃક્ષગળ ફલિં તે ધિત્યિચલ ૧૮-૩૧
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તતલજ કશ્મલ ત્યજજધસ િીપવુ
તતચળય તૈલવ ગ્રરહધસ મંરિિ
િોળગે વ્યાધપધસપ્પ કત્તલે ભંચગસુવ તેિરિ
કચલ મોિલુગોંડચિળ િાિવ
કુ લજિનુરિિ માળ્પ પુણ્યજ
ફલવ બ્રહ્માદ્યરિગે કોટ્ટલ્લલ્લે િધમસુવનુ ૧૮-૩૨

om

ઇદ્દલેયુ ધિત્યિચલ મેધ્યા

a.
c

મેધ્ય વસ્તુગળું ડુ લોકરિ

શ્રદ્ધે ધયિંિધપધસિ કમ ધિ

ou
si

બુતદ્ધપૂવકવાચગ ધવભુિરુ

gm

શુદ્ધ શુચચ એંિે ધિધસકોંબનુ વેિ સ્મૃધથગળોળુ

.y

ધષદ્ધવાિરૂ સરિયે કૈકોંડુ દ્ધરિસુતતપ્પ ૧૮-૩૩

w

ઓડે યરિદ્દ વિસ્થ ફલગળ

w

બરડદુ તતિંબુવરુંટે કં ડિે

w

હોડે દુ ચબસુટુવિેં બ ભયરિિં િોડલંજુવરુ
ચબડિે માડુ વ કમગળુ મિે
મડરિ મક્કળુ બંધગ
ુ ળ કા
િોડિાળુગળુ એંિ માત્રરિ ઓડુ વદુ ુ દુ રિત ૧૮-૩૪
જ્ઝ્ન્યાિ કમેંરદ્રયગચળિંિે
િેનુ માડુ વ કમગળ લ
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મીધિવાસધિગધપસુતચલરુ કાલકાલિચલ
પ્રાણપતત કૈ કોંડુ િાિા
યોધિયૈરિસિોમ્મે કોડરિિે
િાિવરુ સેળેિોય્વિે લ્લા પુણ્યિાધશગળ ૧૮-૩૫
ષ્રુધથસ્મૃથ્યથવ ધથચળિહમ્મથધવધશશ્તનુ કમમાિલુ
પ્રધથગ્રરહસનુ પાપગળ કોદુ ધથપ્પ ધિથ્ય હરિ ચથુિિશ

om

ભુવિાધિપધથ ક્રથુકૃથજ્ઝ્ન્યધિયામકનુ

gm

િાિકરુ સવસ્વતંત્ર િ

ou
si

વારિજાસિ મુખ્ય િાજ્ઝ્ન્યા

a.
c

એિેમધથયભ્રમ્શપ્રમાિસમ્કતિોષવવચગલ્લ ૧૮-૩૬

માિમણિેંિરિદુ ઇષ્તાધિષ્ટકમફલ

.y

સાિભોક્તધિગધપસલુ સ્વી

w

કાિ માડુ વ પાપફલવ કુ

w

w

બેિિામક િૈ ત્યરિગે કોટ્ટવિ િોધયસુવ.....ઃુઃિાશ_૧૮-૩૭
ક્રૂિિૈ ત્યિોચળદ્દુ તાિે

પ્રેરિસુવ કાિણરિ હરિગે કુ
બેિાિેંબરુ એલ્લિોળુ ધિગતગતતગે ધિરુત
સૂરિગંયગે સૂયિેંબરુ
દૂ િશોકગે શુક્લ ચલિંગશ
િીિધવલ્લિ કાિણિચલ આકાયિેધિસુવનુ ૧૮-૩૮
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પેળલોશવલ્લિ મહાપા
પાચળગળ ઓંિે અણરિ ધિ
મૂલગૈસચલબેકુ એંબુવગોંિે હરિિામ
િાચલગેયોળુળ્ળવગે પિમકૃ પ
આળુ કૃ ઇષ્ણનુ કૈ ધપરડદુ ત

િોચગયૌષિ પથ્યરિિંિ ધિ
િોચગ યેધિસુવ તેિેરિ શ્રીમિ

ou
si

િીચગ સવાદ્યચિળ ધવષય ધિ

gm

ભાગવત સુશ્રવણગૈદુ ભવાખ્યિોગવનુ

a.
c

om

ન્નાલયિોચળટ્ટનુરિિિલાિંિપરડસુવનુ ૧૮-૩૯

યોચગસુ િશેંરદ્રયવધિલિોળુ

w

w

w

.y

શ્રીગુરુજગન્નાથધવટ્ઠલ પ્રીતિાગુવનુ ૧૮-૪૦
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