સર્વ જીર્ન કલ્પ સંધિ
હરિકથામૃઇતસાિ ગુરુગળ
કરુણરદિંદાપધનતુ પેળુર્ે
પિમ ભગર્દ્ભક્તરિદનાદિરદ કે ળુવુદુ

ર્તેગળાહં કાિત્રયદોળુ

a.
c

ચતુિધર્િંશતત રૂપરદિંદલિ ભોજ્યનેધનસુર્નુ

om

કૃ ઇતતિમણ પ્રદ્યુમ્ન ર્સુદે

હુ તર્હાઆંતગત જયા

gm

પતતયુ તાને મૂિધિક તત્રિં

.y

આિધિક મૂર્ત્તુ રૂપરદ

ou
si

શતત સુરૂપરદ ભોક્તૃઇ એધનસુર્ ભોક્તૃઇગળોળલગદ્દુ ૦૧

w

ર્ારિજાપ્તનોલળરુતતહનુ મા

w

યાિમણ શ્રીર્ાસુદેર્નુ કાિનામદલિ

w

મૂરુ ધર્િ ધપતૃગળોળુ ર્સુ તત્રપુ
િારિ આરદત્યગધનરુદ્ધનુ
તોરિકોળ્ળદે કથૃકમરિયનેધનધસકોમ્બ ૦૨
સ્ર્ર્શ નાિાયણનુ તા ષ
ણ્ણર્તત નામરદ કિે સુતલિ ર્સુ
ધશર્ રદર્ાકિ કથૃકમરિયગળોળલગધ્ધુ

1

નેર્નધર્લ્િદે ધનત્યદલિ ત
ન્નર્રુ માડુ ર્ સેર્ે કૈ કોં
ડર્િ ધપતૃગલળગીર્નમ્થાનમ્થ સુખગળનુ ૦૩
તંતુપટદં દદલિ િકુ મીકાંત
પંચાત્મકનેધનધસ ર્સુ
કં તુહિ િધર્ કથૃગળોળલગધ્િનર્િથ તન્ન

om

લચિંતતસુર્ સંતિનુ ગુરુ મિ

a.
c

ર્ાંતિાત્મ સંતધયસુર્નુ

ou
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તંદેતાય્ગળ પ્રીતતગોસુગ

gm

સંતતલખળાથગળ પાલિધસ ઇહપિં ગળલિ ૦૪

ધનિંદ્યકમર્ તોિે દુ ધર્રહતગ

.y

ળોંદુ મીિદે સંગકમગળાચરિસુર્ર્રુ

w

ર્ંદનીયિાલગિેયોળગે દૈ

w

નંરદનરદ દૈ ધશક દરહક સુખ

w

રદિંદ બાળ્ર્રુ બહુ રદર્સદલિ કીતતયુતિાલગ ૦૫
અંધશ અંશાંતગત ત્રય
હં સર્ાહન મુખ્ય રદધર્જિ
સંશદલિ તતલળદં તિાત્મક જનાદનન
સંસ્મિણ પૂર્કરદ ષડધિક
તત્રિંશતતત્રય રૂપર્રિતુ ધર્

2

પાંસગન પૂજજસુર્િર્િે કૃ થાઠિે ધનસુર્રુ ૦૬
મુરુર્િે સાધર્િદ મેિિે
નૂિૈદુ રૂપરદ જનાદન
સૂરિગળુ માડુ ર્ સમાિાિનેગે ધર્ઘ્નગળુ
બાિદં તે બહુ પ્રકાિ ખ

a.
c

િીિગળોલળદ્દર્િર્િ પેસરિિંદ કિે સુતલિ ૦૭

gm

જય જય જયાકાંત દત્તા
ત્રેય કધપિ મરહદાસ ભક્ત

ou
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ધપ્રય પુિાતન પુરુષ પૂણાનમ્િ જ્ઝ્ન્યાનઘન
હયર્દન હરિ હં સ િોક

om

િારિ કાપાડુ ર્નુ સર્શ
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ત્રય ધર્િઅણ ધનલખળજગદા

w

w

શ્રય ધનિામય દયરદ સંતસ
ૈ દેં ુ પ્રાધથપુદુ ૦૮

w

ષણ્ણર્તત યેંબઅિે ઢ્યનુ
ષણ્ણર્તત નામદલિ કિે સુત
તન્નર્રુ સદ્ભક્ક્ત પૂર્કરદિંદ માડુ તતહ
પુણ્યકમર્ સ્ર્ીકરિધસ કા
રુણ્ય સાગિ સિહુ ર્નુ બ્ર
હ્મણ્ય દે ર્ ભર્ાબ્ધિપોત બહુ પ્રકાિદલિ ૦૯

3

દે હગળનુ કોડુ ર્ર્નુ અર્િર્
િાહિર્નુ કોડરદહને સુમનસ
મરહત મંગળ ચરિત સદ્ગુણભરિતનનર્િત
અરહક પાિતત્રક સુખપ્રદ
ર્રહધસ બેન્નલિ બેત્તર્મૃથર્
દ્રુરહણ મોદિાદર્રિગુલણધસદ મુરિદનરહતિનુ ૧૦

om

દ્રુરહણ મોદિાદમિરિગે સ

a.
c

્મરહત માયાિમણ તાને
પ્રરહત સંકરુષનુ ધપથૃગલળ

ou
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ગહિનેધનપ સ્ર્િાખ્યરૂપરદ

gm

સ્ર્હનેધનધસ સમ્થૃબ્પ્થપરદસુર્ સર્કાિદલિ

.y

મરહજ ફિથૃણ પેસરિનલિ પ્રદ્યુમ્નધનરુદ્ધ ૧૧

w

અન્નનેધનસુર્ નૃપશુગલળગે

w

રહિણ્ય ગભાંડદોળુ સંતત

w

તન્નનીપરિધયિંદુપાસનેગૈર્ ભક્તિન
બન્ન પરડસદે ભર્સમુદ્રમ
હોન્નતતય દારટધસ ચતુધર્િ
અન્નમયનાત્મપ્રદ₹હન સુખર્નીર્ હરિ ૧૨
મનર્ચન કાયગળ દે શધે યિં
દનુરદનરદ લબડદાચરિસુતત

4

પ્પનુલચતોલચત કમગળ સદ્બક્ક્તપૂર્કરદ
અધનિદે ર્નોલળપ્પ નાિા
યણલગદન્નવુ એંદુ કૃ ષ્ણા
પણર્ેનુત કોડે સ્ર્ીકરિધસ સંતપ
ૈ કરુણાળુ ૧૩
એળુ ધર્િદન્ન પ્રકિણર્
કે લળ કોધર્દિાસ્યરદિંદલિ

a.
c

કાિકાિરદ નેનદે ુ પૂજજસુ

om

આિસર્ માડદિે અધનરુદ્ધારદ રૂપગળ
સ્થૂિમતતગલળલગદનુ પેળદે

એંદરિદુ સપ્તાન્નગળ દૈ

ou
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gm

શ્રીિકુ ધમર્લ્િભને અન્નાદન્ન અન્નદનુ ૧૪

.y

નંરદનરદ મિે યદે સદા ગો

w

ધર્િંદગધપસુ ધનભયરદ મહયજ્ઝ્ન્યધર્ધુયેમ્ધુ

w

ઇંરદિે શનુ સ્ર્ીકરિધસ દય

w

રદિંદ બેરડધસકોળદે તર્કરદ
તંદુકોડુ ર્નુ પિમમંગળ તન્ન દાસરિગે ૧૫
સૂજજ કિદલિ ધપરડદુ સમિર્
ના જધયસુર્ન
ે ુ એંબ નિનં
તી જગધત્તનોળુળ્ળ અજ્ઝ્ન્યાધનગળુ ધનત્યદલિ
શ્રી જગત્પતતચિણયુગળ

5

સિોજ ભક્ક્થજ્ઝ્ન્યાનપુર્ક
પૂજજસદે િમાહકામર્ બયધસ બળલુર્રુ ૧૬
શકટભંજન સકિજીર્િ
ધનકટગનુ તાનાલગ િોકકે
પ્રકટનાગદે સકિકમર્ મારડ મારડસુત
સુખદનેધનસુર્ સર્કાિરદ

શ્રીિકુ ધમર્લ્િભનુ ર્ૈકું

ou
si

ઠાિયરદ પ્રણર્ પ્રકૃ ધથ કી

gm

a.
c

અકટકટ ઈતન મહામરહમેગલળગેનબ
ેં ે ૧૭

િાિજાસન મુખ્ય ચેતનિોળગે નેિેધસદ્દુ

.y

મૂિકાિણ અંશનામરદ

om

અકુ રટિાત્મક ભકુ ત જનરિગે

w

િીિેગસ
ૈ ુત તોરિકોળ્ળદે

w

w

પાલિનોળુ ઘૃ થધર્ધ્િ તેિેદંતતપ્પ તત્રસ્થળરદ ૧૮
મૂરુ યુગદલિ મૂિરૂપનુ
સૂરિગળ સંતધયધસ રદતતય કુ
માિકિ સંહરિધસ િમર્નુળુહબેકેંદુ
કારુલણક ભૂધમયોળુ ધનજપરિ
ર્ાિસરહતર્તરિધસ બહુ ધર્િ
તોરિદનુ નિર્થ્પ્પ્રવૃબ્થ્પ્થય સકિ ચેતનકે ૧૯

6

કાિણાવ્હય પ્રકૃ ધથયોળલગ
ધ્િાિધિક હરદનેંટુ તત્ર્ર્
તા િલચધસ તદ્રૂપ તન્નામંગળને િરિધસ
નીિજભર્ાંડર્નુ ધનધમધસ
કારુલણક કાયાખ્યરૂપરદ

om

તોરુર્નુ સહજારહતાચિગળલિ પ્રતતરદનરદ ૨૦

a.
c

જીર્િં તયાધમ અંધશ ક
ળે ર્િગળોળલગિંરદ્રયગળલિ

ઈર્ સુખ સંસાિદુ ુઃખર્

ou
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ઈ ધર્ષયગળનુડ
ં ુ સુખમય

gm

તા ધર્હાિ ગૈવત
ુ નુરદન અંશનામદલિ

w

.y

દે ર્ માનર્ દાનર્રિગધર્િત સુિામસખ ૨૧

w

દે શ દે શર્ સુધત્ત દે હા

w

યાસગોલળસદે કામ્યકમ દુ
િાશેગોળગાગદિે બ્રહ્માદ્યલખળચેતનરુ
ભૂ સલિિપાર્કસમીિા
કાશ મોદિાદલખળ તત્ત્ર્ પ
િે શલગર્ધિષ્ઠાનર્ેંદરિતલચસનર્િત ૨૨
એિડુ ધર્િદલિ િોકદોળુ જી

7

ર્રુગલળપ્પરુ સંતત ક્ષિાક્ષિ
ધર્લિિંગ સલિિંગ સૃજ્યાસૃજ્ય ભેદદલિ
કિે સુવદુ ુ જદપ્રકૃ ધથ પ્રણર્ા
અિ મહાદણુકાિનામરદ
હરિ સરહત ભેદગળ પંચક સ્મરિસુ સર્ત્ર ૨૩

જીર્ જડગળ ભેદ પિમનુ

a.
c

જીર્ જડ સુધર્િઅણનુ એંદરિદુ ધનત્યદલિ

gm

ઈ ધર્રિિંચાંડદોળુ એલ્િા
ઠાધર્નલિ તતલળદૈદુ ભેદ ક

om

જીર્ જીર્િ ભેદ જડ જડ
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ળે ર્િદોળરિતચ્યુતન પદયૈદુ શીઘ્રદલિ ૨૪

.y

આરદયલિ અિાઅિાખ્ય

w

દ્વે િ અઅિદોળુ િમા મધુ

w

સૂદનરુ અિગળોળુ પ્રકઇતત પ્રણર્ કાિગળુ

w

ર્ેિ મુખ્ય થૃણામ્થ જીર્િ
ભેદગળનરિતી િહસ્યર્
બોધિસદે મંદરિગે સર્ત્રદલિ લચિંતતપુદુ ૨૫
દીપરદિં દીપગળુ પોિમ
ટ્ટાપણાિયગત તતધમિગળ
તા પરિહાિગૈધસ તદ્ગતપદાથ તોપંતે

8

સૌપિલણર્િર્હન તા બહુ
રૂપનામરદ એલ્િ કડે યલિ
વ્યાધપધસદ્દુ યથેષ્ટમરહમેય તોપ તતલળસદિે ૨૬
નલળનધમત્રગે ઇંદ્રિનુ પ્રતત
ફલિસુર્ત
ં ે જગત્રયવુ કં
ગોલળપુદનુપાધિયલિ પ્રતતલબિંબાવ્હયરદ હરિગે

om

તતલળયે તત્રકકુ દ્ધામનતત મં

a.
c

ગળ સુરૂપર્ સર્ઠાધર્લિ

ou
si

િસધર્શેષદોળતત ધર્મિ ધસત

gm

પોળે ર્ હૃિયકે ધપ્રતતરદર્સ પ્રહ્લાદપોષકનુ ૨૭

ર્સન તોધયધસ અક્નનયોળલગડે

.y

પસરિસુવદુ ુ પ્રકાશ નસુગુંદદિે સર્ત્ર

w

તત્રધશિદૂ ષણર્ૈરિ ભક્ક્તસુ

w

િસરદ તોય્દ મહાત્મિનુ બા

w

ધિસવુ ભર્દોળલગદ્દિે યુ સરિ દુ રિતિાધસગળુ ૨૮
ર્ારિધિયોળગલખળ નરદગળુ
બેિેબેિે ધનિં તિદલિ ધર્
હાિ ગૈવત
ુ પિમ મોદદલિપ્પ તેિનંતે
મૂરુ ગુણનગળ માધનયેધનસુર્
શ્રીિમારૂપગળુ હરિયલિ
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તોરુતતપ્પવુ સર્કાિરદ સમિરહતર્ેધનધસ ૨૯
કોકનદ સખનુદય ઘૂ કા
િોકનકે સોગસરદિે ભાસ્કિ
તા કળં કને ઈ કૃ ધથપધથ જગન્નાથધનિે
સ્ર્ીકરિધસ સુખબડિરિયદધર્

a.
c

દી કધર્ત્ર્ર્ કે લળ સુખબડરદહિે કોધર્દરુ ૩૦
ચેતનાચેતનગળલિ ગુરુ

gm

માતરિશ્ાંતગત જગ

om

ર્ેરકગળુ ધનિંરદધસદિે નહુ

ou
si

ન્નાથ ધર્ઠિ ધનિં તિરદ વ્યાધપધસ તતલળધસકોળદે
કાતુિર્ પુટ્ટટ્ટધસ ધર્ષયદલિ

.y

યાતુિાનિ મોરહસુર્ ધન

w

w

w

ભીત ધનત્યાનંદમય ધનદોષ ધનિર્દ્ય ૩૧
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