હરિકથામૃથસાિ
કલ્પસાધન સંધધ
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધધમ્ધાપધનથુ પેળુવે
પિમ ભગવધ્ભક્થરિધનાધિધધ કે ળુવુધુ

કાકુ માય્ગળ કુ હકયુક્ક્િ ધન

gm

શ્રીકળત્રન સદન તિજપ ધપ
નારક સન્નુિમરહમ પિમ કૃ

a.
c

િાકરિધસ સવોત્તમનુ હરિયેંદુ સ્થાધપધસદ

om

એકધવિંશતિ મિ પ્રવિક

ou
si

પાકટાઅરદ નોડુ મધ્વાચાય ગુરુવય ૨૩-૦૧

.y

વેધ મોદલાગગપ્પમલ મો

w

આધધકારિગળાદ જીવિ

w

સાધનગળ પિોઅનંિિ ગલિંગભંગવનુ

w

સાધુગળુ ગચત્તધયપુદેન્નપ
િાધગળ નોડદલે ચક્ર ગ
દાધિનુ પેગળધસદ િેિદં દદગલ પેળુવેનુ ૨૩-૦૨
થૃણ રક્રધમ તિજ પશુ નિોત્તમ
જનપ નિગંધવ ગણરિવ
િે ધનપિમ્શધવહીન કમસુયોગગગળુ એંદુ

1

િનુ પ્રિીકરદ ગ િં ન ઉપા
સનવ ગૈયુિ ઇંરિયજ ક
મનવિિ હરિગધપસુિ ધનમમરુ એધનસુવરુ ૨૩-૦૩
એલુ ધવધ જીવગણ

હળ સુ

િાગળ સંખ્યાનેમવુળ્ળદુ
િાગળ નિદે હવનુ બ્રાહ્મણકુ લધલવિરિધસ

om

સ્થૂલકમવ િોિે દુ ગુરુગળુ

a.
c

પેગળદથવ તિગળદુ િત્ત

હુ ધવધ

ou
si

હીન કમગગળિંદ

gm

ત્કાલધમ સમધપસુવરુ કમયોગગગળુ ૨૩-૦૪

યોધનયગલ સંચરિધસ પ્રાંિકે

.y

માનુષત્ત્વનૈરદ સવોત્તમનુ હરિયેંદુ

w

જ્ઝ્ન્યાનભક્ક્િગગળિંદ વેદો

w

ક્િાનુસાિ સહસ્ર જનુમ

w

્યૂન કમવ મારડ હરિગધપધસદ નંિિરદ ૨૩-૦૫
હત્તુ જનુમગળલ્લ્લ હરિ સ
વોત્તમ્મ સુિાસુિગણાગચિ
ગચત્રકમ ધવશોકનંિાનંિરૂપાત્મ
સત્યસંકલ્પ જગદુ
ત્પધત્ત ક્સ્થતિ લય કાિણ જિા

2

મૃથ્યુવજજિનેંદુપાસનેગૈદ િરુવાય ૨૩-૦૬
મૂરુ જનુમગળલ્લ્લ દે હા
ગાિ પશુ ધનપજત્નધમત્રકુ
માિ માિાધપતૃગળલ્લ્લહ સ્નેહરદિંદધધક
માિમણનગલ ગ ડદે માડુ વ
સૂરિગળુ ઈ ઉક્િજનુમવ

om

મીરિ પિમાત્મન સ્વદે હરદ નોરડ

દે વગાયકજાન ગચિધપતૃ

ou
si

દે વિે લ્લરુ જ્ઝ્ન્યાનયોગગગ

gm

a.
c

સુગિસુવરુ ૨૩-૦૭

ળાવકાલકુ પુષ્કિ શનૈશ્ચિ ઉષા સ્વાહા

.y

દે ધવ બુધ સનકારદગળુ મે

w

ઘાવળી પપજ્ય સાંશરુ

w

w

ઈ ઉભયગણદોળગગવરુ ધવજ~નાન યોગગગળુ ૨૩-૦૮
ભિથિમ્દધધ નૂરુ જ્મવ ઢરિધસ ધનષ્કામક
સુકમા ચરિધસધાનમ્થિધધ ધશસાહસ્ર જ્મધગલ
ઉરુથિજ્ઝ્ન્યાનવનુ પદે ધૈ ધારુધશધેહધગલ
ભક્ક્થય ધનિવરઢકનગલ મારદ કામ્ રુ ગ મ્ રૂપવનુ ૨૩-૯
સાઢનાથ્પવધગલ ઇવરિગનાધધકાલપિોક્ષધવલ્લ

3

ધનષેઢકમગગળલ્લ નિકપ્રાલ્પ્થ મોધગલલ્લ
વેધશાસ્રગળલ્લ્લ ઇપ્પ ધવિોઢવાક્યવ પરિહરિધસ મઢુ
સૂધનને સવોથ્થમોથ્થમનેમ્ધુ સુગિસુવરુ ૨૩-૧૦
સત્યલોકાધધપન ધવરડદુ શ
િસ્થ દે વગણાંિિે લ્લરુ
ભક્ક્િયોગગગળેં દુ કિે સુવિાવ કાલદગલ

om

ભક્ક્િયોગ્યિ મધ્યદગલ સ

a.
c

દ્ભક્ક્િધવજ્ઝ્ન્યાનરદ ગુણરદિં

gm

દુ ત્તમોત્તમ બ્રહ્મ વાયુ વાગણ વાગ્દે ધવ ૨૩-૧૧

ou
si

ઋજુ ગણકે ભક્થ્યાધધગુણ સાહજવેધનસુવવ
ુ ુ ક્રમધધ
વૃધ્ઢયાબ્જજ પધધવપયમ્થ ગ મ્ ોપાસનવુ અરઢક

.y

વૃજજનવજજથરિવિોળગે ધરગુણજ ધવકાિગગળલ્લવેક્મ્ધગુ

w

w

લ્ધ્વજફગણપમૃદશક્રમોધલાધવિોગળરુધથહવુ ૨૩-૧૨

w

સાધનાત્પૂવદગલ ઈ ઋ
જ્વારદ િાલ્ત્ત્વકિે ધનપ સુિગણ
નારદ સામા્યાપિોઇગળેં દુ કિે સુવરુ
સાધનોત્તિ સ્વસ્થ ગ િં

ઉ

પાધધિરહિારદત્યનંદરદ
સાદિરદ નોડુ વરુ અધધકાિાનુસાિદગલ ૨૩-૧૩

4

ગચન્નભક્િરુ એધનસુતિહરુ સુ
પણ શેષાદ્યમિિે લ્લા
લ્છિન્નભકુ િરુ નાલ્વિે ધનપરુ ભાિિી પ્રાણ
સોન્નોડલ વાગ્દે ધવયરુ ફણે
ગણ્ણ મોદલાદવિોળગે િ
ત્તધન્નયામકિાગગ વ્યાપાિવને માડુ વરુ ૨૩-૧૪

om

હીન સત્કમગળે િડુ પવ

a.
c

માનદે વનુ માળ્પધનદકનુ
પ્રાણપતિ સંપ્રીિનાગગ કુ

મનુજિ નિકકૈ રદસુવ ૨૩-૧૫

.y

ળાને માડુ વન
ે ેં

ou
si

યોધનગળ કોડનેલ્લ કમગ

gm

માનધવલ્લેંદેનુિ દૃ ઢભક્ક્િયગલ ભજજપગે

w

દે વ ઋધષ ધપતૃ નૃપ નિિે ધન

w

પૈવિોળુ નેગલધસદ્દુ અવિ સ્વ

w

ભાવ કમવ મારડ મારડપ ઓંદુ રૂપદગલ
ભાધવબ્રહ્મનુ કૂ મરૂપદ
લી ધવરિિંચાંડવનુ

ેન્નગલ

િા વરહધસ લોકગળ પોિે વનુ તિિીય રૂપદગલ ૨૩-૧૬
ગુપ્િનાગગદ્દધનલદે વ તિ
સપ્િલોકદ જીવિોળગે તત્ર

5

સપ્િસાધવિદારુનૂરુ શ્વાસજપગળનુ
સુપ્િસ્વપ્નરદ જાગ્રિેગળ
લાપ્િનંદરદ મારડમારડધસ
ક્લુપ્િભોગગળીવ પ્રાંિકે તૃતિયરૂપદગલ ૨૩-૧૭
શુદ્ધ સત્વાત્મક શિીિદોળૂ
ઇદ્દ કાલકુ ગલિંગદે હવુ

om

દ્ધવાગદુ દગ્ધપટદોપારદ

a.
c

ઇરુતિહુ દુ ધસદ્ધસાધન સવિોળગન
વદ્યનેધનસુવ ગરુડ શેષ ક

ou
si

gm

પરદમોદલાદમિિે લ્લરુ દાસિે ધનસુવરુ ૨૩-૧૮
ગણદોળગે િાધનદ્દુ ઋજુ વેં

.y

દે ધનધસકોં નુ કલ્પશિ સા

w

ધનવગૈદાનંિિરદ િા કલ્લ્કયેધનસુવનુ

w

તિનવશીતિય પ્રાંિ ભાગરદ

w

અધનલ હનુમદ્ભીમ રૂપરદ
દનુજિે લ્લિ સદે દુ મધ્વાચાયિે ધનધસદનુ ૨૩-૧૯
ધવશ્વવ્યાપક હરિગે િા સા
દૃ શ્યરુપવ ધરિધસ બ્રહ્મ સ
િસ્વતિ ભાિતિગગલિંદોડગૂરડ પવમાન
શાશ્વિ સુભક્ક્િયગલ સુજ્ઝ્ન્યાન

6

સ્વરૂપન રૂપ ગુણગળ
નશ્વિવુ એંદે નુિ પોગળુવ શ્રુતિગળોળગગદ્દુ ૨૩-૨૦
િેટ કુ ક્કુટ જલટવેં

તત્ર

કોરટરૂપવ ધરિધસ સિિ ધન
શાટિન સંહરિધસ સલહુ વ સકલ સજ્ઝ્જનિ
કૈ ટભારિય પુિદ પ્રથમક

om

વાટવેધનસુવ ગરુદ શેષ લ

સાધન

ou
si

નૂરુ કલ્પરદ મારડ કિે સુવ

gm

ઈ ઋજુ ગળોળગોબ્

a.
c

લાટલોચન મુખ્યસુિરિગે આવ કાલદગલ ૨૩-૨૧

ચારુિિ મંગળસુનામરદ કલ્પકલ્પદગલ

.y

સૂરિગળુ સંતુતિધસ વંરદસે

w

ઘોિદુ રિિગળગળદુ પોપુવુ

w

w

માિમણ સંપ્રીિનાગુવ સવકાલદગલ ૨૩-૨૨
પારહ કલ્લ્ક સુિજ
ે દાસને
પારહ ધમાધમિંડને
પારહ વચસ્વી િષણ નમો સાધુ મરહપતિયે
પારહ સદ્ધમજ્ઝ્ન્ય ધમજ
પારહ સંપણ
ૂ શુગચ વૈકૃિ
પારહ અંજન સષપને િપટ શ્રધાહ્વ ૨૩-૨૩

7

પારહ સંધ્યાિ ધવજ્ઝ્ન્યાનને
પારહ મહધવજ્ઝ્ન્યાન કીિન
પારહ સમ્કીણાખ્ય કસ્ત્થને મહા બુદ્ધ જયા
પારહ સુમહત્તિ સુઈયને

om

પારહ માં મેધાધવ ધવજય જય ૨૩-૨૪

a.
c

પારહ મોદ પ્રમોદ સંિસ
પારહ આનંદ સંતુષ્ટને

ou
si

પારહ પારહ સુલોચનને માં

gm

પારહ મામ ચાવાંગ ચારુ સુ ાહુ ચારુપદ
પારહ સાિસ્વિ સુમીિને

w

.y

પારહ પ્રાજ્ઝ્ન્યને કપીયલંપટ પારહ સવજ~ન ૨૩-૨૫

w

પારહ માં સવજેિ ધમત્રને

w

પારહ પાપધવનાશકને માં
પારહ ધમધવનેિ શાિદ ઓજ સુિપસ્વી
પારહ માં િેજક્સ્વ નમો માં
પારહ દાનશીલને સુશીલને
પારહ યજ્ઝ્ન્યસુકિ યજ્વે યાગવિકને ૨૩-૨૬
પારહ પ્રાણ ત્રાણ અમધષ

8

પારહ માં ઉપદે ષ્ટ માિક
પારહ કાલક્રીડન સુકિા સુકાલજ્ઝ્ન્ય
પારહ કાલસુસૂચકને માં
પારહ કગલહિ કગલ માં
પારહ કાલ શ્ય્યમિે િ સદાિિ સુ લને ૨૩-૨૭
પારહ પારહ સહો સદાકધપ

પારહ માં ધ્રષ્ટવ્ય સખ્યને

gm

પારહ માં મંિવ્ય કવ્યને

a.
c

પારહ માં શ્રોિવ્ય નમો સંકીિવ્ય નમો

om

પારહ ગમ્યજ્ઝ્ન્યાનદશકુ લ

ou
si

પારહ માં ગંિવ્ય ક્રવ્યને પારહ સ્મિવ્ય ૨૩-૨૮

.y

પારહ સેવ્ય સુભવ્ય નમો માં

w

પારહ સ્વગવ્ય નમો ભાવ્યને

w

પારહ માં જ્ઝ્ન્યાિવ્ય નમો વક્િવ્ય ગવ્ય નમો

w

પારહ માં લાત્વ્ય વાયુવે
પારહ બ્રહ્મ બ્રાહ્મણધપ્રય
પારહ પારહ સિસ્વિીપિે જગદ્ગુરુવય ૨૩-૨૯
વામનપુિાણદગલ પેગળદ
ઈ મહાત્મિ પિમમંગળ
નામગળ સંપ્રીતિપૂવક ધનત્ય સ્મરિસુવરુ

9

શ્રીમનોિમનવરુ ેરડદ
કાધમિાથગગળત્તુ િન્ન તત્ર
ધામદોળગનુરદનદગલટ્ટાનંદપરડસુવનુ ૨૩-૩૦
ઈ સમીિગે નૂરુ જનુમ મ
હાસુિ પ્રાિબ્ધભોગ પ્ર
યાસધવલ્લદલૈરદદનુ લોકાધધપદ્યવનુ

om

ભૂસુિન ઓલ્પ્પરડયવગલગે ધવ

a.
c

શેષ સૌખ્યવધનત્ત દાિન

ou
si

તિશિકલ્પગળલ્લ્લ ગ ડદી

gm

દાસવયનુ લોકપતિયેધનસુવદુ ુ અછચરિવે ૨૩-૩૧

પેસરિધનિંદગલ કિે ધસદનુ િ

.y

ન્નોશદમિિોળગગટ્ટુ માડુ વનવિ સાધનવ

w

અસદુ પાસનેગૈવ કલ્યા

w

દ્યસુિ પિ સંહરિધસ િા પોં

w

ધસિપદવૈદુવનુ ગુરુપવમાન સતિયોડને ૨૩-૩૨
અધનધમષિ નામદગલ કિે સુવ
અધનલદે વનુ ઓંદુ કલ્પરદ
વનજસંભવનેધનધસ એંભત્તેળુવિે વરુષ
ગુણત્રયધવવજજિન મંગળ
ગુણરક્રય સુરૂપગળુપા
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સનવુ અવ્યક્િારદ પૃથ્વ્યંિિરદ ઇરુતિહુ દુ ૨૩-૩૩
મરહિ ઋજુ ગુણકોંદે પિમો
ત્સહ ધવવજજિવેં

દોષવુ

ધવરહિવે સરિ ઇદનુ પેળદે મુક્િબ્રહ્મરિગે
હુ દુ સામ્ય જ્ઝ્ન્યાન ભકુ તિયુ
દ્રુરહણપદ પરિયંિ વૃતદ્ધયુ

om

દ₹હનવુ ૨૩-૩૪

a.
c

રહરુપાસનેયટ
ું નંિિ ગ િં

જ્ઝ્ન્યાનિરહિ ભયત્વ પેળ્વ પુ

gm

િાણ દૈ ત્યિ મોહકવુ ચતુ
ભાનુમંડલ ચગલસુદંદરદ

.y

કાણુવદુ ુ દૃ ગ્દોષ રદિંદગલ

ou
si

િાનનગે કોડુ વદુ ે મોહાજ્ઝ્ન્યાન ભય શોક

w

w

શ્રીધનવાસન પ્રીતિગોસુગ િોદનલ્લદલે ૨૩-૩૫

w

કમલસંભવ સવિોળગુ
ત્તમનેધનસુવનુ એલ્લ કાલરદ
ધવમલ ભકુ તિ જ્ઝ્ન્યાન વૈિાગ્યારદ ગુણગરદિંદ
સમભ્યધધકધવવજજિન ગુણ
િમેય મુિરદિંદરિતુ ધનત્યરદ
દ્યુમગણ કોરટગળં િે કાં નુ ગ િં રૂપવનુ ૨૩-૩૬
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જ્ઝ્ન્યાનભક્ત્યાદ્યગિળગુણ ચતુ
િાનનોળગગપ્પંિે મુખ્ય
પ્રાણનગલ ગચિંતિપુદુ યજત્કિંગચતુ કોિિેયાગગ
્યૂન ઋજુ ગણ જીવિગલ ક્ર
મેણ વૃતદ્ધ જ્ઝ્ન્યાન ભકુ તિ સ
માન ભાિતિ વાગણગળગલ પદપ્રયુક્િધધક ૨૩-૩૭

મીિ ગાયતત્ર ગગરિગળોળુ
વારિજાસન વાયુવાગણ

ou
si

ભાિતિગગળગે મહાપ્રળયરદ

gm

િોરુવુદુ અસ્પષ્ટરૂપરદ મુક્ક્િપરિયંિ

a.
c

om

સૌરિ સૂયન િેિરદ બ્રહ્મ સ

.y

ાિદજ્ઝ્ન્યાનારદદોષવુ હરિકૃ પા લરદ ૨૩-૩૮

w

નૂરુ વરુષા નંિિદગલ સ

w

િોરુહાસનુ િન્ન કલ્પદ

w

લારુ મુક્ક્િયનૈદુવિો અવિવિ કિે દોય્દુ
શૌરિપુિદોળગગપ્પ નરદયગલ
કારુગણક સુસ્નાન ધનજપરિ
વાિ સરહિરદ મારડ હરિયુદિ પ્રવેધશસુવ ૨૩-૩૯
વાસુદેવન ઉદિદગલ પ્ર
વેશગૈદાનંિિરદ ધન

12

દોષ મુક્િરુ ઉદિરદિં પોિમોટ્ટુ હરુષ્દગલ
ઈશનીંદાજ્ઝ્ન્યવ પડે દનં
િાસન શ્વેિિીપ મોઅરદિં
વાસવાગગ ધવમુક્િદુ ુઃિરુ સંચરિસુતિહરુ ૨૩-૪૦
સત્વસત્વ મહાસુસૂમવુ
સત્ય લોકાધધપનેધનપગત્યલ્પવેિડુ ગુણ

a.
c

મુક્ક્િ યોગ્યધવદલ્લજાંડો

om

સત્વસત્વાત્મક કળે વિ

ત્પધત્ત કાિણવલ્લ હરિપ્રી

ou
si

gm

ત્યથવાગગ જગદ્વવ્યાપાિગળ માડુ વનુ ૨૩-૪૧
પાદ્યૂન શિાબ્ધ પરિયં

.y

િોરદ ઉગ્રિપાહ્વયરદ લવ

w

ણોદધધયોળગે કલ્પદશ િપધવદ્દનંિિરદ

w

સાધધધસદ મહદે વ પદવા

w

િૈ દુનવ કલ્પાવસાનકે

ઐદુ વનુ િા શેષપદવ પાવિીસરહિનાગગ ૨૩-૪૨
ઇંિમનુ દશકલ્પગળગલ સુ
નંદનામરદ શ્રવણગૈદુ મુ
કુ ંદનપિોઆથ નાલ્કુ સુકલ્પ િપધવદ્દુ
નોંદુ પોગેયોળુ કોરટ વરુષ પુ

13

િં દિનુ અદનુડ
ં નંિિ
પોંરદદનુ ધનજલોક સુિપતિ કામધનદિં િે ૨૩-૪૩
કિે સુવરુ પૂવદગલ ચંિા
ક િતિશાંિ સુરૂપનામરદ
એિડે િડુ મનુકલ્પ શ્રવણવ ગૈદુ મનુકલ્પ
વિિપો લરદિંદલવાક

om

ધશિગળાગી િૈ દુસાધવિ

સાધનગળપિોઆનંિિ

ou
si

ઐદુ વરુ મોઅવનુ ધશવ શ

gm

a.
c

વરુષ દુ ુઃિવ નીગગ કાં રુ ગ િં રૂપવનુ ૨૩-૪૪

.y

ક્રારદ રદધવજરુ ઉક્િક્રમરદિં કલ્પસંખ્યેયગલ
ઐદલેયગૈવત્તુ ઉપેંિ સ

w

હોદિધનગગપ્પત્તુ િીનવ ત્વ

w

w

ગાધધપતિ પ્રાણધનગે ગુરુમનુગગળગે ષોડશવુ ૨૩-૪૫
પ્રવહમરુિગે હન્નેિડુ સૈં
ધવ રદવાકિ ધમરિગે દશ
નવસુકલ્પવુ ધમત્રરિગે શેષશિજનરિગેંટુ
કધવ સનક સુસનંદન સન
ત્કુ વિ મુધનગગળગેળુ વરુણન
યુવતિ પજ્યારદ પુષ્કિગારુ કલ્પદગલ ૨૩-૪૬

14

ઐદુ કમજ સુિરિગાજા
નારદગગળગીિે િડુ કલ્પા
ધાધધકત્રય ગોધપકાસ્ત્રીયરિગે ધપતૃ ત્રયવુ
ઈ રદવૌકસ મનુજ ગાયક
િૈ દુવરુ એિડોંદુ કલ્પ ન

રદપગળનનુસરિધસ દીલ્પ્િયુ
વ્યાધપધસ મહાતિધમિ કળે દુ પ

ou
si

આ પયોજાસનિોગળદ્દુ સ્વ

gm

િોપકાિવ માળ્પ િેિદં દદગલ પિમાત્મા

a.
c

om

િાધધપરિગિે કલ્પદોળગપિોઅધવરુતિહુ દુ ૨૩-૪૭

રૂપ શક્ક્િય વ્યક્િગૈસુિ

w

.y

િા પોળે વનવિં િે ચેષ્ટે ય મારડ મારડસુિ ૨૩-૪૮

w

સ્વોદિક્સ્થિ પ્રાણ ઋિેં

w

િારદ સુિરિગે દેહગળ કો
ટ્ટાદિદલવિવિ સેવય
ે કોં નનવિિ
મોદ

ોધ દયાલ્બ્ધ િન્નવ

િાધધિોગવ કળે દુ મહદપ
િાધગળ નોડદેલે સલુહુવ સિિ સ્મરિસુવિ ૨૩-૪૯
પ્રતિ પ્રિી કલ્પદગલ સૃલ્ષ્ટ

15

ક્સ્થતિ લયવ માડુ િલે મોરદપ
ચતુિમુિ પવમાનિન્નવ મારડ ભુજં જસુવ
ઘૃ િવે મૃત્યુજ
ં યનેધનપ દે
વિેગળે ઉપસેચનરુ શ્રી
પતિગે મૂજગવેલ્લવોદનતિધથયેધનધસકોં

૨૩-૫૦

ગભણી સ્ત્રી ઉંડ ભોજન
ધનભયનુ િાનુડ
ં ુ ગણસુવનુ સવજીવરિગે
અબ્બુવદે સ્થૂલાન્નભોજન

gm

ધન લતિપિમાણુ જીવગે

om

િેિદગલ

a.
c

ગભગિ ધશશુ ઉં

.y

અપચયગગળલ્લુડ
ં ુ દદરિિં

ou
si

અભકરુ પેળુવરુ કોધવદરિદનોંડં ડરુ ૨૩-૫૧

w

દુ પચયગગળલ્લમિગણદોળ

w

ગુપમિે ધનસુવરિલ્લ જનુમારદગળુ મોદગલલ્લ

w

અપરિધમિસ્મરહમ નિહરિ
અપુનિાવિિન માડુ વ

કૃ પણવત્સલ સ્વપદસૌખ્યવધનત્તુ શિણરિગે ૨૩-૫૨
ગ ધત્ત
િે ધત્ત

ીજવ ભૂધમયોળુ ની
ેળેધસદ

ેળસુ પ્રાંિકે

રકધત્ત મેલવ
ુ દં દગલ લકુ મીિમણ લોકગળ
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મત્તે જીવિ કમ કાલો
ત્પધત્ત ક્સ્થતિ લય માડુ િગલ સમ
વતિયેધનસુવ િેદ મોદગગળલ્લદનવિિ ૨૩-૫૩
શ્વસનરુિેં િ પ્રમુિ સુમ
નસિોગળદ્દરુ ઉજત્પપાસેગ
ળોશદોગળપ્પુવુ સકલ ભોગકે સાધનગળાગગ
ા

om

અસુિ પ્રેિ ધપશાગચગળ

a.
c

ધધસુિગલપ્પુવુ રદનરદ મા

ou
si

વાસુદેવગે સ્વપ્ન સુષલ્ુ પ્િ ધપ

gm

ધનસિોળગે મૃગપઇ જીવિોગળદ્દુ પોગુવવ
ુ ુ ૨૩-૫૪

પાસે ઉધે ભય શોક મોહા

.y

યાસ ધવસ્મૃતિ માત્સય મદ પુણ્ય પાપારદ

w

દોષવજજિનેંદુ બ્રહ્મ સ

w

દાધશવારદ સમસ્િ રદધવજરુ

w

પાસનેય ગૈદેલ્લ કાલરદ મુક્િિાગગહરુ ૨૩-૫૫
પિમસૂમ અણવૈદુ તૃરટ
કિે સુવદુ ઐવત્તુ ત્રુરટ લવ
એિડુ લવવુ ધનમેષ ધનમેષગળેં ટુ માત્ર યુગ
ગુરુ દશ પ્રાણાવુ પળવુ હ
ન્નેિડુ

ાણવુ ઘગળગે તત્રિંશતિ
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ઇરુળુ હગલિવત્તુ ઘરટગળહોિાતત્રગળુ ૨૩-૫૬
એ ધધવા િાધથગળે િેદુ હધધનૈધુ પક્ષગળે િદુ માસગ
ળાધપુવુ માસધ્વયવે ઋથુ ઋથુરયગળયન
ઐધુવધ
ુ ુ અયનધ્વયાબ્ધ કૃ થાધધયુગગળુ

ચથુસ્સાધવિધેમ્તુનૂરિવુ કૃ થયુગકે ધરસહસ્ર

om

ધેવમાનધધ ધ્વાધશસહસ્રવરુષગળહવધનુ પેળુવેનુ ૨૩-૫૭

a.
c

સલે ષિ શથવુ રેથગ
ે ે ધ્વાિગે લ્ધ્વસહસ્રનાનૂરુ

ધધધથજપધથ કગલયુગકે સાધવિ શથગળધ્વય કૂ રદ

ou
si

gm

ઈ ધેવથેગગળગે હન્નેિદુ સાધવિવહવુ વરુષગળુ ૨૩-૫૮
પ્રથમ યુગકે ળધધકવિે ધવિં

.y

શતિ સુલઆષ્ટોિિશિ ધવિં

w

શતિસહસ્ર મનુષ્ય માનબ્દગળુ ષણ્ણવતિ

w

ધમિ સહસ્રદ લઅિાદશ

w

તિતિય તૃતિયકે એંટુ લઅદ
ચતુુઃષલ્ષ્ટ સહસ્ર કગલગગદિધ ગચિંતિપુદુ ૨૩-૫૯
મૂિધધકનાલ્વત્તુલઅદ
લારુ મૂિેિડધધક સાધવિ
ઈિે િડુ યુગ વરુષ સંખ્યેય ગૈયલેધનિહુ દુ
સૂરિપેચ્છચસે સાધવિદ ના

18

ન્નૂરુ મૂવત્તેિડુ કોરટ સ
િોરુહાસનગગદુ રદવસવેં રુ ધવપધશ્ચિરુ ૨૩-૬૦
શિધૃતિગે ઈ રદવસગળુ તત્રિં
શતિયુ માસિાદશાબ્દવુ
શિવેિડિોળુ સવજીવોત્પધત્તક્સ્થતિલયવુ
શ્રુતિસ્મૃતિગળુ પેળુતિહવ

om

છયુિગે ધનધમષધવદેંદુ સુિશા

a.
c

શ્વિગે પાસરટયેં િે બ્રહ્મારદ રદધવજિનુ ૨૩-૬૧

gm

આધધમઢયમ્થગળુ ઇલ્લધ માઢવગગધુપચાિ

ou
si

વેમ્ધુ ઋગાધધવેધપુિાણગળુ પેળુવુવુ ધનથ્યધગલ
મોધમયનાનુગ્રહવ સમ્પાધધધસ િમાબ્રુઃમરુધ્રેમ

w

.y

ધ્રાધધગળુ થમ્થમ્મ પધધવયનૈધધ સુગિસુવરુ ૨૩-૬૨

w

ઈ કથામૃિપાનસુિ સુધવ

w

વેરકગગળગલ્લદલે વૈધષક
વ્યાકુ લ કુ ગચત્તરિગે દોિે વદુ ે આવ કાલદગલ
લોકવાિેય ગ ટ્ટુ ઇદનવ
લોરકસુિ મોરદપરિગોગલદુ કૃ
પાકિ જગન્નાથધવઠલ કાય્વ કરુણદગલ ૨૩-૬૩
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