હરિકથામૃથસાિ
બૃહત્તાિતમ્ય સંધિ
હરિકથામૃથસાિ
સકલ દુ રિત ધિવાિણ સંધિ
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથુ પેળુવે

a.
c

om

પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કે ળુવુધુ

શ્રીલકુ ધમવલ્લભગે સમ કરુણાળુગળ િા કાણેિલ્ે લ્લ

gm

કુ ચલ
ે િવરિગે મેચ્ચચ કોત્તનુ સકલ સમ્પિવ

ou
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કે ળળિાક્ષણ વસ્થ્રગળ પામ્ચાળલળગથ્થનુ

.y

િૈથ્યનુિિવ સીળળ સમ્થૈધસિનુ પ્રઃલાિિ કૃ પાસામ્ર ૨૨-૧

w

િેવ શમાઃવય કુ તુમ્બકે જીવિોપાયવનુ

w

કાણકે િેવિેવ શિણ્ય િળક્ષસુ િળક્ષસેિે કે ળળ

w

થાિોળલધુ પાળલધસિે સૌખ્ય કૃ પાવલોકિધિમ્િ
ઈથિ સેધવસિે સૌખ્યગળ બયસુવિલ્પ માિવરુ ૨૨-૨
શ્રીધિવાસિ પોલ્વ કરુળણગિ ળળિળળિજામ્દિોળુ
કાણે પ્રવીણિાિવિિધસ િોળ્પુધુ શ્રુધથ પુિાણિોળુ
ધ્રૂણળભષ્મકૃ પાધિગળુ કુ રુસેિય
ે ોળળગિલવગુણગ
ળે નુ િોદિે પાળલધસિ પિમાથ્મ પિગધથય ૨૨-૩
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ળચમ્દધવક્રમ ચક્રસમ્ખવથોમ્દમાિ નૃપાલળગથ્થનુ
ભામ્દકાિક ભીમિ મૃિાભિણગળળગોળલિ
મમ્દે યોદે િાકાશિાજિ હે મ્દધથય નુરદ કેળળ મગળળગે
ગમ્દિેધિધસિ ગહિ મરહમ ગિાબ્જઢિ પાળણ ૨૨-૪
ગૌથમિ ધિજપલ્થ્િયનુ પુરુહૂ થિૈધિિે કાય્ધુ

a.
c

શાથકુ મ્ભાથ્મક રકિીતવ કૈ થવધિ કધ્િોય્િ

om

વૃરિ ઘાધથધસિ પાપવનુ િાલ્કુ ધવભાગ મારદિનુ

gm

ઇમ્રાિાધથ ભાળગલ કાય્િ ભક્થથ્વેિ સ્થ્વીકરિધસ ૨૨-૫
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િાિિમ્િવ્રજિ સ્થ્રીયિ જાિકમકે ઓળલિ અજસુકુ
માિિેધિધસિ િમ્િગોપગે િળળિભભવજિક

.y

વૈિવજજથ િૈથ્યિનુ સમ્હાિ મારદિ ધવપગમિ

w

w

પેગલેરિિનુ ગોપાલકિ વૃમ્િાવિિોળળમ્ધુ ૨૨-૬

w

શ્રીકિાળચત પાિપલ્લવ ગોકુ લિ ગોલ્લધથય
િોળલધસિ પાકશાસિપૂજ્ય ગોગોવથ્સાગળ કાય્િ
ઓકરિધસ કુ રુપધથય ભોજિ સ્થ્વીકરિધસિનુ ધવધુિિૌથણ
ભાકુ ળલકિમ્િિળલ થોરિિ ભક્થવથ્સલનુ ૨૨-૭
પુરિેધિધસિ ગોધપિેધવગે ભથૃવધે િધસિ વજિ
િારિય રુક્ક્થ લાળલધસ પવથવ િેગરહિ કૃ પાસામ્રા

2

શથ્રુથાપિયજ્ઝ્ન્ય પુરુષિ પુધરયિ થમ્િાળ્િ
ધરજગધ્ઢાર મમ્ગળગાર પિમપધવર સુિધમર ૨૨-૮
રૂપિામધવહીિ ગગાિોધપથ સુિામિળલ કિે ધસિ
વ્યાપક પરિચછે ન્ન રૂપધિ થોિ લોકરિગે
ધ્વાપિામ્થ્યધિ િૈથ્યનુ સમ્થાપગોળળસુવિ
ે મ્ે ધુ

om

શ્વેથધ્વીપમક્મ્િિિવથરિધસ સલુરહિનુ થન્નવિ ૨૨-૯

a.
c

ધશ્રધવરિમ્ચાધ્યમિનુથ િાિાવથાિવ મારદ સલરહિ
િેવથેગળનુ ઋધષગળનુ ળક્ષધથપિનુ માિવિ

gm

સેવગ
ે ળ કૈ કોમ્દુ ફલગળ િીવ ધિથ્યાિમ્િમય
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સુગ્રીવઢ્રુવમોિલાિ ભક્થળગથ્થ પુરુશાઠ ૨૨-૧૦

.y

ધુષ્તિાિવહિણ સવોથ્કૃ શ્તસધ્ગુણભરિથ

w

ભક્થાભીશ્તિાયક ભયધવિાશક ધવગથભયશોક

w

િશ્તથુક્ષ્તગળળલ્લ સૃષ્્યાધ્યષ્તકથધિગાવ કાલધિ

w

હૃષ્તિાગુવ સ્થ્મિણેમારધિ હ્રુ ધ્ગુહાવાધસ ૨૨-૧૧
રહમ્િે પ્રળયોિકધિ થાવિે કામ્િિલ્મ્જધસ કાય્િ
થલેયોળુ ભામ્િોિે ય ધપથ્થવગોળલિ પરિયમ્કપિધવથ્થ
વક્મ્િધસિ વૃમ્િાિકિ સધ્વૃમ્િકુ ળણધસિ સુઢેય
કરુિા ધસમ્ધુ કમલાકામ્થ બહુ ધિધિમ્થ જયવમ્થ ૨૨-૧૨

3

સથ્યસમ્કલ્પાનુસાિ પ્રવધથસુવ પ્રભુ થિગે
થાિે ભ્રુથ્યિેધિસુવ ભોક્થૃભોગ્યપિાઠ
િોળળગધ્ધુ થથ્વિાઃવયિાળગ થપક થૃલ્થથપરદસુવ
થથ્વપધથગળ મથ્થિાિસુિિગે અસમીચીિફલવીવ ૨૨-૧૩
ળબત્તેગળ િેવધિમ્િલાગળલ હોધત્તગોસુગવાિદાગળલ

om

કે ત્તિોગપ્રયુક્થવાગળલ અણકધિમ્િોમ્મે
ધિત્તુધસરિધિમ બાય્િેિેધુ હરિ ધવટ્ટલા સલહે મ્િેિલુ

a.
c

કૈ ગોત્તુ કાવ કૃ પાળુ સમ્થથ થન્ન ભકુ થિનુ ૨૨-૧૪

gm

ઈ વસુમ્ઢિે યોળગે શ્રીભૂિધે વયિસિ સુગુણ
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કમગળાવ બગેધયમ્િાિદાિગળલ કીધથિસુવ િિિ
કાવ કમલિળાયથાક્ષ કૃ પાવલોકિધિમ્િ

w

.y

કધપસુગ્રીવગોળલદમ્િળલ ઓળલિળભલાષે પૂિૈપ ૨૨-૧૫

w

ચેથિામ્થયાધમ લક્મમિાઠ કમગળનુસરિધસ

w

જધિથોઠ ધવષ્ણો અમ્બ શ્રુધથપ્રધથપાધ્યિમ્મોદિે
જાથિાગુવ જ્મિરહથા કૂ ધથિમ્િિ ભક્થરિમ્િા
હૂ થિાળગ મિોિઠવ બેરદધસકોળિીવ ૨૨-૧૬
નૃષથુ એધિસુવ મનુજિોળુ સુિ ઋષભધિક્મ્રયગળોળુ
થથ્થલ્ધ્વષયગળ બુલ્મ્જસુવ હોથાઃવયનુ થાિાળગ
મૃષિરહથ વેિિોળુ ઋથસથુ પેસરિધિમ્િળલ કિે સુથ
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જગસ્થ્પ્રસધવથ ધિિમ્થિધિ સમ્થૈસુવનુ ભકુ થિિનુ ૨૨-૧૭
અબ્જભવધપથ જલઢિાધરયોળબ્જ ગોજાધરજિેધિધસ
જલધુબ્બળે યુ પીયૂષિવિે શ્રીશશામ્કિોળુ
કબ્બુકિળળલથાથૃણદ્રુમધ્હબ્બુગેય માદુ ધથહ

શ્રુધથધવનુથ સવરિળલ ભાિધથિમણિોળળગધ્ધુ

om

ગોજનુ ઇબ્બગે પ્રથીક મળણમૃગ સૃજજપિધરજનુ ૨૨-૧૮

a.
c

થા શુળચષથુવધે િધસ જદચેથિિનુ પધવરમારદધથહ
અથુળમરહમાિમ્થરૂપા ચયુથિેધિધસ ળચધ્િેહિોળુ
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gm

પ્રાકૃ થપુરુષિમ્િિળલ િાિાચેષ્તેગળ માળ્પ ૨૨-૧૯
અધથરઠયેધિસુવિન્નમય ભાિધથિમણિોળુ પ્રાણમય
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પ્રાકૃ થ ધવષય ળચમ્થિેય મારદસુવનુ મિોમયનુ

w

યથિ ધવજ્ઝ્ન્યાિમય બિલિ જથિમારદધસ આથ્મજાયા

w

w

સુથિ સમ્ગધિ સુખવિીવાિમ્િમયિેધિધસ ૨૨-૨૦
ઇધિથુ રૂપાથ્મધિગે િોષગ ળે ધિથુ બથપુવુ પેળળિૈ
બ્ાઃમણકુ લોથ્થમિાિવરુ ધિષ્કપતબુધ્ધ્ઢયળલ
ગુણધિયામક થથ્થિાઃવય િેધિધસ કાયવ માળ્પ
િેવિિેિિ
ે મારધિ િોષિાધશગળે લ્લ કે દુધથહવુ ૨૨-૨૧
કુ સ્થ્ઠિેધિસુવ ભૂધમયોળુ આશ્સ્થ્ઠિેધિસુવ ધિગ્વલયિોળુ

5

ખસ્થ્ઠિેધિપાકાશિોળુ ઓબ્બેબ્બિોળળગધ્ધુ
વ્યસ્થ્થિેધિસુવ સવિોળગે સમસ્થ્થિેધિસુવ બળળયળલધ્ધુ
ઉપસ્થ્ઠિેધિપ ધવશોઢિ ધવશુધ્ઢાથ્મ લોકિોળુ ૨૨-૨૨
જ્ઝ્ન્યાિિનુ એમ્િેધિપ શાસ્થ્રધિ માિિનુ એમ્િેધિપ
વસિધિ િાિશીલસુ બુધ્ધ્ઢયોળગવિા્યિેધિસુવનુ
વૈિથેયવરૂપ થથ્થથ સ્થ્ઠાિિળલ થથ્થ્થ્સ્થ્વ

a.
c

om

ભાવગળાનુસાિ ચરિરેગળ માદુ થલે િેલેધસથપ ૨૨-૨૩
ગ્રામપિોળાગ્રળણયેધિસુવનુ ગ્રામણી એધિસુવનુ

gm

જિિોળુ ગ્રામુપગ્રામગળોળગે શ્રીમા્યિેધિસુધથથપ
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શ્રીમિોિમ થાિે યોગક્ષેમિામકિાળગ સલુહુવ

.y

ઈ મરહમે ધમક્કાિ િેવરિગુમ્તે લોકિોળુ ૨૨-૨૪

w

ધવજય સાિરઠયેમ્ધુ ગરુદ ધ્વજિ મૂધથય ભક્ક્થપૂવક

w

ભજજસુધથથપ મહાથ્મરિગે સવરિળલ ઓળલધુ

w

ધવજયિનુ થાિાળગ સલહુ વ ભુજગભૂષિ પૂજ્ય
ચિણામ્બુજ ધવભૂધથિ ભુવિમોહિરૂપ ધિલેપ ૨૨-૨૫
અિળભમથ કમપ્રવહિોળ ગધિધમષાધિ સમસ્થ્થચીથિ
ગણધવહુ ધુ થથ્ફલગળુણ્ણિે સૃક્ષ્તસિ મુન્ન
વધિથેધયમ્િોદગૂરદ કરુણા વિરઢ ધિધમધસ થમ્મથમ્મય
અનુળચથોળચથ કમફલગળનુણથ
ુ ચરિસુવરુ ૨૨-૨૬
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ઝલ્લરદય િેળલમ્થે ભવસુખ થલ્લણવગોળળસુવધ
ુ ુ
ધિિય વલ્લ સાલવ મારદ સક્કિે મેધ્િ થેિિમ્થે
ક્ષુ લ્લકિ કૂ દાદિલે શ્રીવલ્લભિ સધ્ગુણમ્ગળ
બલ્લવિ કૂ દારદ સમ્પાધિસુ પિમ્પિવા ૨૨-૨૭
ઝલ્લરદય િેળલમ્થે થોપુધુ એલ્લ કાલધિ ભવિ

om

સૌખ્યવુ એલ્લ્લ પેક્કરુ ળબદિે બેમ્બલ્થ્થહુ ધુ જીવરિગે

a.
c

એલ્લેિમ્ે િિે ળબદધુ હરિધિમાલ્યિૈવધ્ે યવિે ભુલ્મ્જધસ

gm

બલ્લવિ કૂ દારદ ભવધુ:ખગળિીદાદુ ૨૨-૨૮

ou
si

કુ ધત્તકોય્િિિત્તુ ઇત્તુિ સુત્તુકોત્તુિ મુત્તલઘ
રહધત્તત્તુ માળ્પુધુ ધવટ્ટલુમ્તુલ્ચછષ્ત સજ્ઝ્જિિ

.y

ળબત્તુ થન્નય હોત્તેગોસુગ ઠત્તનુણધુ થહ કે ત્ત મનુજિ

w

w

કધત્ત ઓધયિેમફત્તણિોળોથ્થધત્તળલદુ ધથહરુ ૨૨-૨૯

w

જાગુ માદિે ભોગિાસેય િીળગ પિમનુિાગિળલ
વિભોળગશયિિ આગિિ હે બ્બાળગલળલ ધિમ્ધુ
કૂ ગુથળલ ધશિભાળગ કરુણાસાગિિે ભવિોગભેષજ
કૈ ગોમ્દેમ્િેિે બેગ ઓિગુવ ભાગવથથિિસ ૨૨-૩૦
એનુ કરુણવો થન્નવિળલ િયાધિરઢગે સધ્ભક્થજિિધથ
હીિકમવ મારદિરુ સરિ સ્થ્વીકરિધસ પોિે વ
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પ્રાણરહમ્સક લુઢકગે સુજ્ઝ્ન્યાિ પાળલધસ થન્ન મરહમે
પુિાણરૂપધિ પેળળધસિ િઘુ સૂનુ સુચરિર ૨૨-૩૧
મૂદમાિવિે લ્લ કાલધિ બેરદકોલ્મ્બધિથેમ્ધુ િૈ્યધિ
બેદિમ્િધિ માદુ પુરુષાઠગળ સ્થ્વથિિળલ
િીદુ વિે ધિન્ન મલગુણ કોમ્દારદ રહગ્ગુવ ભાગવથિોદ

a.
c

ચથુિ ધવઢ પુરુષાઠરૂપનુ ચથુિમૂથ્યથ્મ

om

િારદસેન્નનુ જ્મજનુમગળલ્લ્લ મિે યિલે ૨૨-૩૨

કધિિલુ મલ્થ્થથિ પુરુષાઠગળ બયસુવિે નુ બલ્લવરુ

gm

મધથધવહીિરુ અરહક સુખ કાશ્વથધવિેમ્િરિિનુધિિધિ

ou
si

ગુણપધથયે મોિલાિ્યથેવથેગળિે ભજજસુવરુ ૨૨-૩૩

.y

ધ્રુરહણ મોિલાિમિગણ સ્મરહથ સવપ્રાળણગળ

w

હૃધ્ગુહધિવાધસ ગભીિ હરિ સવાઠપ્રિાયકનુ

w

અરહકપાિરિળલ ધવરહથાધવરહથ કમગળરિથુ

w

ફલસધન્નરહથિાળગ એલ્લરિગે કોદુ ધથથપ સવજ્ઝ્ન્ય . ૨૨-૩૪
ઓમ્મેગાિરુ જીવિોળુ વૈષમ્યધ્વેષાસૂયે
સ્થ્િેહ મહામરહમળગલ્લ ધિરુપારઢક પૂવલ
વ ોકગળા
બ્ઃમકલ્પામ્થિળલ વેિા ગમ્ય શ્રીજગન્નઠ
ધવટલ સુમ્મિીવનુ ધરધવઢરિગે અવિવિ ધિજગધથય ૨૨-૩૫
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