વિભુવિ સંવિ
હરિકથામ્ર્ઇિસાિ ગુરુગળ
કરુણરદિંદાપવિત ુ પેળુિે

om

પિમ ભગિદ્ભક્િરિદિાદિરદ કેળુવુદુ
શ્રીિરુણણિલ્લભિ પિમવિ

a.
c

ભ ૂવિરૂપિ કંડ કંડ
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si

િીિ સાિાિણ વિશેષ સ

gm

લીિેિરદ ણ િંવિસુિ મિદણલ િોડુ સંભ્રમરદ
જાવિ િૈજારહિવુ સહજ વિજાવિ

w

w

.y

ખંડાખંડ બગેગળિરિત ુ બુિરિિંદ ૫-૧

w

જલિિાગસદોળગે

રિસુિ

હલવુ જીિિ વિવમવસહિદ
િોળુ સજાવિ વિજાવિ સાિાિણ વિશેષગળ
વિણળદુ િત્તત્સ્થાિદણલ િે
ગ્ગણળવસ હબ્બબદ મિરદ પ ૂજજસુ
િલિવ્યાપ્િિ રૂપગળ િોડુિલે રહગ્ગુવિરુ ૫-૨

1

પ્રવિમ શાણલગ્રામ ગો અભ્યા
ગિિવિવથ શ્રીત ુળવસ વપપ્પલ
યવિ િિ્થ ગઇહ્થ િટુ યજમાિ ્િપિજિ
પઇવથવિ જલ વશણખ પિિ િાિા

om

પથ િિગ્રહ યોગ કિણ ભ
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si

આરદિેયા્યિ િેિરદ લકુ

gm

કાદ કાં િદોળગે શોણભપ

a.
c

વિવથ વસિાવસિપઅ સંક્રમણિિવિષ્ઠાિ ૫-૩

મીિિનુ પ્રવિરદિરદ શાણલગ્રામદોળણગપ્પ

.y

ઐદુસાવિિ મેલે મ ૂિ

w

w

ત્તૈદવિક ઐન ૂરુ રૂપરદ

w

ભ ૂિિગળણભમાવિ રદવિજિોણળપ્પિિિિિ ૫-૪
શ્રીિમણ પ્રવિમેગળોળગે હરદ
મ ૂિવિકિાણગપ્પ મેલૈ
ન ૂરુ રૂપિ િરિવસ ઇપ્પનુ અરહિા લરદ
દારુમથિિ ગૈયે પાિક

2

િોરુિિ
ં ે પ્રિીક સુિિોળુ
િોરુવિપ્પનુ િત્તદાકાિદણલ િોળ્પરિગે ૫-૫
કિણિીયામકનુ િાનુપ
વિિદ હરદિાલ્કવિક શિરૂપંગળિે િરિવસ
ૂ િામગ
ઇરુવિહનુ િદ્રપ

a.
c

ળરિત ુ પ ૂજજસુવિહિ પ ૂજેય

om

કિણદોળગૈિત્તેિડુ સા
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વિરુિ કૈ ગોંબનુ િઇઉષષાિનુ જલિ કોંબંિે ૫-૬
ણબિંબરૂપનુ ઈ િેિરદ જડ

.y

પોંબસુિ મોદલાદ સુિિોળ

w

w

ુ ોંરડહિેંદરિદુ િમાથકામગળ
ણગિંબગ

w

હંબણલવસદનુરદિરદ વિશ્વકુ
ટુંણબ કોટ્ટ કણાન્ન કુજત્સસિ
કંબણળયે સૌભાગ્યિેંદિિંવિગળ ભજજસુ ૫-૭
િારિયોળણગપ્પત્તિાલકુ
મ ૂિે િડુસાવિિદ મેલ્મુ

3

ન્ન ૂિ હરદિેળેવિપ રૂપવુ શ્રી ત ુલવસ દળરદ
ન ૂિ અિિત્તોંદુ પુષ્પરદ
મ ૂિવિક દશ દીપદોળુ િા
ન ૂિ મ ૂરુ સુમ ૂવિગળુ ગંિદોળણગરુવિહવુ ૫-૮
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અષ્ટદળસિઇદય કમલા
વિષ્ષ્ટિનુ િાિાણગ સિો
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si

વશષ્િરિગે સુજ~િાિ િમ સં

gm

દુષ્ટરિગે દુબુદ્ધિ કમ વિ

a.
c

ત્સકઇષ્ટમરહમનુ દળગળણલ સં રિસુિોળણગદ્દુ

w

w

વિત્તદે હાગાિ દાિા

.y

ુ સંિૈપ વિદુષ્ટ સુખપ ૂણ ૫-૯
પુષ્ષ્ટગૈસિ

w

પત્સયવમત્રારદગળોળગે ગુણ
ણ ત્તબુદ્ધ્યરદિંરિયગળોળુ જ~િાિકમદોળુ
ુ
િત્તદાહ્વયિાણગ કિે સિ
સત્સયસંકલાપનુસાિરદ
વિત્સયદણલ િા મારડમારડપિેંદુ ્મરિસુવિરુ ૫-૧૦
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ભાિ િવ્યરક્રયેગળે વિસુિ
ઈ વિિાદ્વૈિત્રયંગળ
ભાવિસુિ સદ્ભક્ક્િયણલ સિત્ર મિે યદલે
િાિકનુ િાિેંદુ પ્રવિરદિ
સેવિસુિ ભક્િરિગે િન્નનુ

om

ઈિ કાિ કઇપાળુ કરિિિગોણલદ િેિિંિે ૫-૧૧

gm

દોંદિણલ પ ૂજા સુસાિિ

a.
c

બાંદળિે મોદલાદદિોળોં

ou
si

િેંદેવિસુિ પદાથગળુ બગેબગેય ન ૂિિરદ
સંદણણવસકોંરડહવુ ્યાિકે

.y

િંરદવિત ુ ણ િંવિવસ સદા ગો

w

w

w

વિિંદિણ વસ િોડુ િણલિણલદાડુ કોંડાડુ ૫-૧૨
જલજાિાભિ મ ૂવિ મિદણલ
િેલેગોણળવસ વિશ્ચલભકુવિયણલ
ણળણબવસલુમળે ગાણળગળ વિિંરદસદે વિત્સયદણલ
િેલદણલહ ગંિિે સુગિ
ં વુ
જલિે િસ રૂપિે સુદીપવુ
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એલરુ

ામિ શબદિાદ્યગળવપસલુ ઓણલિ ૫-૧૩

ગોળકગળુ િમાિમણિ વિ
જાલયગળનુરદિરદ સંપ્ર
આલિેયે સમ્મજિવુ કિણગળે દીપગળુ

om

સાલુ િત્તદ્ધદ્વષયગળ સ
મ્મેળિિે પરિયંક િત્સસુખ

ou
si

પાપકમવુ પાદુકેગળનુ

gm

a.
c

દે ણળગેયે સુપ્પવત્ત ગાત્સમવિિેદિિે િસિ ૫-૧૪

લેપિવુ સત્સપુણ્ય શાસ્ત્રા

.y

લાપિિે શ્રીત ુલવસ સુમિોવ્ર્ઇવત્તગળુ સુમિ

w

w

કોપ ધ ૂપવુ ભક્ક્િ ભ ૂષણ

w

વ્યાવપવસદ સદ્બુદ્ધિ છત્રવુ
દીપિે સુજ~િાિ િાિવિગળે ગુણકિિ ૫-૧૫
મિ િ િ કાયક પ્રદઇણે
યનુરદિરદ સિત્ર વ્યાપક
િિરુહઅ
ે ણગવપસુિ મોરદસુિણલરુ સિિ

6

અનુભિકે િંદુકો સકલ સા
િિગળોળણગદે મુખ્ય પામિ
મનુજરિગે પેણળદિે વિણળયદુ બુિરિગલ્લદલે ૫-૧૬
ત ુિવિિ પુરુષાથ પડેિિે

om

ત ુિદશ લોકગળ મ્યદો

ણળિરુપાયગણળલ્લ િોડલુ સકલ શાસ્ત્રદણલ

gm

િિિેવિવસ િાજજસુિ લકુમી

a.
c

સિિ વિષયેંરિયગળલ્લ્લ પ્રવિ

ou
si

પવિગે સિ સમપણેય ુ મહપ ૂજે સદુપાય ૫-૧૭

.y

ગોળકિે કુંડાક્ગ્િ કિણવુ

w

w

મેલોદણગ બહ વિષય સવમિેય ુ

w

ગાણળ યત્સિવુ કામ ધ ૂમવુ સવન્નિાિાણ
મેળિિે પ્રજ્િાલે રકરડગળુ
ત ૂણળદાિંદગળે િત્ત
ત્સકાલ માત ુગળે લ્લ મંત્રા્યાત્સમયજ~િવિદુ ૫-૧૮
મધુવિિોવિય પટ્ટણકે પુ

7

િદ કિાટગળઇ િાવસક
િદિ શ્રોત્રગળે િડુ દઇણ ઉષત્તિદ્વાિ
ગુદ ઉષપ્થગળે િડુ પવશ્ચમ
કદગળે વિપવુ ષટ સિોજિે

om

સદિ હઇદયિે મંટપંગળુ વત્રગુણગળે કલશ ૫-૧૯
િાત ુગળુ સપ્િાિિણ ઉષપ

a.
c

િીવથગળે િારડગળુ મદગળુ

માિરિશ્વનુ પં રૂપરદ
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ઈ િન ૂરુહગળે િિંગળુ
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ય ૂથપગળુ સુષમ્ુ િા િારડયે િાજપંથાિ

w

w

.y

પાિકગળેં બરિગળનુ સંહરિપ િળિાિ ૫-૨૦

w

ઇિ શશાંકારદગળે લમી
િવિિેયિસિ દ્વાિપાલક
િે વિસુવિપ્પરુ મિદ િઇવત્તગળે પદાવિગળુ
અનુભવિપ વિષયંગળે પ
ટ્ટણકે બપ્પ પસાિગળુ જી
િનુ સુિિક કપ્પગળ કૈ ગોંબ હરિ િાનુ ૫-૨૧

8

ઉષરુપિાક્રમિિમવિગે દશ
કિણગળુ કન્નરડય સાલુગ
ળિવિદૂિિ સદ્ધદ્વહાિકે ણ ત્ત મંટપવુ
મિણળ બીસુિ શ્વાસગળુ

ા

om

મિ વિલાવસવિ બુદ્ધિ દામો

ou
si

દ્વાિિેવિસુિ િદિકોપ્પુિ

gm

માિમણિિમિેગે સુમહા

a.
c

દિગે સાષ્િાંગ પ્રણામગળે સુશયિગળુ ૫-૨૨

િોિણ ્મશ્રુગળુ કેશગળે પિાકેગળુ

.y

ઊરિ િડેિવં િગળુ જઘગ
ં

w

w

ળૂરુ મ્યોદિ વશિગળા

w

ગાિદુપ્પરિગેગળુ કોશગળૈ દુ કોણેગળુ ૫-૨૩
ઈ શિીિિે િથ પિાક સુ
િાસગળે પુડ્રગળુ
ં
્િજ વસિં
હાસિિે ણ ત્તવુ સુબદ્ધુ િયે કલશ સન્મિિે
પાશ ગુણ દં ડત્રયગળુ શુ

9

ભાશુભદ્વય કમ

ક્ર મ

ુ ુ ૫-૨૪
હા સમથાશ્વગળુ દશકિણંગળે વિસુવવ
માિરિશ્વનુ દે હિથદોળુ
શ્રીિરુણણિલ્લભ િવથકિેંદરિદુ વિત્સયદણલ
પ્રીવિવયિંદણલ પોવષસુિ િા

a.
c

િાિપારદગણળિંદણલ વિિિ

om

સ ૂિિાણગહ સિકાલરદ
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ઈ િનુવિિોળુ મમિે ણબટ્ટિિિિે મહયોગી ૫-૨૫
ભિિેવિપ િિવિયોળુ કમ

.y

પ્રિહદોળુ સં રિસુવિહ દે

w

w

હિ સુિાિેય મારડ િન્નિરિિંદોડગ ૂરડ

w

રદિસ રદિસગળલ્લ્લ લકુમી
િિનુ ક્રીરડપિેંદુ ણ િંવિસે
પિિિય્ય ભિાલ્બિ દારટવસ પિમસુખિીિ ૫-૨૬
અપણાલયગિ પદાથવુ
્િઈ પુરુષરુગણળિંરિયગળણલ
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દીપ પાિકિોણળડુવિહ િૈલારદ િવ્યગળ
આ પિમગિદાિિેંદુ પ
દે પદે મિે યદલે ્મરિસુિ

િારિજભિાંડિે સુમટં પ
મેરુણગરિ વસિંહાસિવુ ભા

ou
si

મીિ શવશિવિ દીપ ભ ૂષણ

gm
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