કરુણ સંધિ
હરિકઠામ ૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથુ પેળુવે
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કેળુવુધ ુ
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શ્રવિ મિકાિમ્િવીવુધ ુ ભવજધિથ ધુ:ખગળ કળે વુધ ુ
ુ ુ
ધવધવઢ ભોગગ ળળહ પિમ્ગળ ળિથ્થુ સિહવ
ુ ધ

a.
c

ભુવિ પાવિ વેધિપ િકુમી િવિ મમ્ગિ કથેય
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પિમોથ્સવધિ રકધવગોત્તાળિપુધ ુ બ ૂસુિરુ ધિિધિિધિ ૨-૧
મળે ય િીિોળણયળિ પરિયલુ બળસિોળળગધ્િ જિિા

.y

જિવુ હેધ્િોિે ગ ૂદે મજ્જિ પાિ ગૈિપરુ

w

w

કલુષવચિગળાિરિવુ બામ્બોળે ય પેથ્થિ પાિ મરહમા

w

જિરઢ પોક્કુિરિમ્િે, માણ્િપિે મહીસુિરુ ૨-૨
શ્રુધથથધથગળળળભમાધિ િકુમી સ્થુધથગળળગે ગોચરિસિ
હથ મહૈશ્વયાધ્યળખળસધ્ગુિગણમ્ભોધિ
પ્રધથધિવસ થન્નમ્ઘ્મ્િસેવા િથ મહાથ્મકરુ માદુધથહ
સમ્સ્થુધથગે વશિાગુવ ધિવિ કારુણ્ય કેિેમ્બે ૨-૩

ુ નુ જાહ્નધવમિવચિકધથધ ૂિ િેિેવિ િનુસરિધસ ધથરુગવ
જિક જિિોળળગધ્ધુ જધિસુવ જગધુિિ થાનુ
ઘિ મરહમ ગામ્ગેયનુથ ગાયિવ કેળુથ ગગિચિ

om

વાહિ ધિવૌકસ િોદિે ચરિસુવ મિ મિેગળલ્લિ ૨-૪
મિળગ પિમાિિધિ પાદલુ કુળળથુ કેળુવા, કુળળથુ પાદલુ

a.
c

ધિલુવ, ધિમ્થિે િળિવ, િળિિિે ઓળિવે ધિમગેમ્બ
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શુિબિો હરિ થન્નવિે ઘળિગે ળબત્તગિનુ, િમાઢવ
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િોળિસિરિયિે પામિરુ બળલુવરુ ભવિોળગે ૨-૫
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મિિોળગે થાધિધ્ધુ મિવેમ્િેધિધસ કોમ્બનુ મિિ વ ૃલ્થ્થગ-

w

w

ળનુસરિધસ ભોગગળ િીવનુ ધિધવઢ ચેથિકે

w

મિવધિથ્થિે થન્નિીવનુ થનુવ દમ્મ્દધસ ધિિધિિધિ
સાઢિવ માળ્પારિળગથ્થપનુ સ્વગાધિબોગગળ ૨-૬
પિમ સથ્પુરુષાથથરૂપનુ હરિયે િોકકે એમ્ધુ
પિમાિિધિ સધુપાસિેય ગૈવરિ ળગથ્થપનુ થન્ના
મિે ધ ુ િમાથ થથગિ કાધમસુવરિગે િગુથધથ શેિધિમ્િળિ

સુિપથિય સુયોઢિરિ ળગથ્થમ્થે કોદુધથપ્પ ૨-૭
જગવિેલિવ ધિધમસુવ િાલમોગિોળગે થાધિધ્ધુ સિહવ
ુ
ગગિકેસિોળળધ્ધુ સમ્હરિસુવનુ િોકગળ
સ્વગથ ભોિધવવજજથનુ સવગ સિાિમ્િેહનુ
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ુ ભકુથિનુ પોિે વ ૨-૮
બગેબગેય િામિળિ કિે સવ

a.
c

ઓબ્બિળિ ધિમ્થાદુવનુ મથ્થોબ્બિળિ િોદુવનુ બેદુવ
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િોબ્બિળિ િેદુવનુ માથાદુવનુ બેિગાળગ
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અબ્બિિ હેધ્દૈ વધિવ મથ્થોબ્બિનુ િેજક્કસનુ િોકિો-
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ળોબ્બિે થા બાધ્યબાઢકિાહ ધિભીથ ૨-૯

w

w

શિણજિંઅમ્િાિ શાશ્વથ કરુળણ કમિાકામ્થ કામિ

w

પિમપાવિથિ સમમ્ગિચરિથ પાઠસખ
ધિરુપમાિમ્િાથ્મધિગથ ધુરિથ, િેવવિે ન્ય િેમ્િા
દરિધિ કિે યલુ બમ્િોિગુવનુ થન્નવિ ભળળગે ૨-૧૦
જિધિયનુ કાિધિહ બાિકા િેિેિેિેધ ુ હલુબધુ થિે , કથ્થિે
મિેયોળદળગધ્િવિ િોદુથ િગુથ હરુષિળિ

થિયિમ ળબળગિલ્પ્પ િલ્મ્બધસ કિળિકેય કળે વમ્થે
મધુસ ૂિિનુ થન્નવરિધ્દે દેગે બમ્િોિળગ સિહવ
ુ નુ ૨-૧૧
ઇધત્તકલિનુ ભકુધથધયમ્િળિ કોત્ત ભકુથગે મેચ્ચચ થન્નિે
કોત્ત, બદબ્રાહ્મિ ઓલ્પ્પરદયવળિ ગળખિાથથ
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કેત્ત માથુગિમ્િ ચૈધ્યિ પોત્તેયોળ ળગલ્મ્બત્તુ ભાણિ-

a.
c

ઇત્ત ભીષ્મિવગુિગળે ળણધસિિે કરુણાળુ ૨-૧૨
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ઢિવ શમ્રમ્ઘ્ક્શસુવ ઘધિ થાનુણિે મથોભ્ભરિગે કોદિનુ
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ધિિધિ િોદુથ સુળખસુવમ્િધિ િકુધમવલિબભનુ
પ્રણથિનુ કાલ્ધિહનુ ધિષ્કામિધિ ધિથ્યાિમ્િમય

w

w

.y

ધુજિિ સેવેય િોલિિપ્રધથમલિ જગકેલિ ૨-૧૩

w

બાિકિ કિભાશે જિધિયુ કેળળ સુખપદુવમ્થે િકુમીિોિ ભકુથરુ માદુધથહ સમ્થુધથગે રહગ્ગુવનુ
થાિ થન્નવિલ્લિ માદુવ હેળિવ હેદ્દૈવ ધવધુિિ
આિયધિ પાલુમ્દુ કુરુપિ માિવિે કોમ્દ ૨-૧૪
સ્મરિસુવવિ અપિાિગિ થા સ્મરિધસ સકિેશ્ત પ્રિાયક

મિળિ થિગધપિસલુ રકત્તિ િમ્િ મરદ મારદ
પરિ પરિય લુમ્દુધિધસ સુખ સાગિધિ િોલયારદસુવ મમ્ગિ
ચરિથ ળચન્મય ગાિ િોકપધવત્ર સુચરિિ ૨-૧૫

ઇિેન ુ ઈથિ િેિે ઇચછામાિિળિ જગવ
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એનુ કરુણાધિધિયો હરિ મથ્થેન ુ ભક્થાઢીિિો
થાિે સ ૃજજસુવ પાળિસુવ ધિવાણ મોદિાિળખળ િોક-
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a.
c

સ્ઠાિિળિ મથ્થવિ ધિત્તાિમ્િ પરદસુવનુ ૨-૧૬
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જિપ મેચ્ચચિ િે વ ઢિવાહિ, ધવભ ૂષણ, વસિ,
ભ ૂધમય, થનુ, મિેગળળથ્થારિપ િમ્તેિો િોકિોળુ
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અિવિથ િેિેવવિિમ્થા સિવે મોિિાિાિયિોળળ-

w

w

w

ુ િમ્િિિવિ વશિાગુવ મહામરહમા ૨-૧૭
ત્તુણગ
ભુવિ પાવિ ચરિથ, પુન્ય શ્રવણ કીથિ, પાપિાશિ
કધવળભિીરદથ કૈ િવ િળ શ્યામ ધિસ્સીમ
યુવધથ વેષધિ રહમ્િે, ગૌિીઢવિ મોરહધસ, કેરદધસ ઉળળધસિ
ુ િાવનુ ઈ જગિયધિ ૨-૧૮
ઇવિ માયવ ગેલવ

પાપકમવ સરહસુવદે િક્શ્મીપધથગે સમિાિ
ધિધવજિ િી પયોજ ભવામ્દ િોળ ગાવલ્લિ િાકાણે
ગોપ, ગુરુધવિ મદધિ, બ ૃગુ, િગ-ચાપ, મોિિાિવરુ
માધિદ મહાપિાઢગળે ધિધસિિે કરુણાસમુધ્ર હરિ ૨-૧૯

રહલ્મ્ગસુવળવ્યાકૃથાકાશામ્થ વ્યાધપધસિ
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અમ્ગુતાગ્રધિ જધિધસિવિ થિલ્મ્ગળણયુ િોકિયગળઘ

a.
c

ઇમ્ગદિ મગળોદે ય િમ્ગોપામ્ગગળળિપ્પમિિમ્થ
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સુમમ્ગળપ્રિિામ પાવિ માળ્પુિેિરિધુ ૨-૨૦

કામઢેન,ુ સુકલપથરુ, ળચન્થામળણગળમિે મ્ધ્ર િોકધિ
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કાધમથાથથગ ળીવુવલિિે સેવે માળ્વરિગે

w

w

ધશ્ર મુમ્કુમ્િિ પિમ મમ્ગળ િામ િિકસ્ઠિનુ સિરહથુ

w

પામિિ પમ્મ્દથિે ધિધસ પુરુષાઠથ કોદુધથહધ
ુ ુ ૨-૨૧
મિિોળગે સુમ્િિ પિાઠવ િેિેધકુ ોદે કૈ કોમ્દુ
બલુ ન ૂથિ સુશોળભથ ગમ્િસુિસોપેથ ફિિાધશ
ધ્યુિધિધિવહગળમ્થે કોત્તવિનુ સિા સમ્થધયસુવનુ
સધ્ગુણવ કથ્િવિઘવ કધિવનુ અિઘિેમ્િેધિધસ ૨-૨૨

ચેથિાચેથિ ધવિક્શણ ન ૂથિ પિાઠગળોળગે બલુ
ન ૂથિધથ સુમ્િિકે સુમ્િિ, િસકે િસરૂપા
જાથરૂપોિિ ભ્હવાધ્ય િોળાથથે પ્રધથમ પ્રભાવ

om

ઢિાથળ િોળે મ્મોદિે આદુથળિપ્પ િમ્મપ્પ ૨-૨૩
થમ્િે થાધગળુ થમ્મ ધશસુધવગે બમ્િ ભયગળ પરિહરિધસ

a.
c

ધિજમમ્ઘ્મ્િિધિ બેરદધુિધિથ્થાિરિસુવમ્િિળિ
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રહમ્િે મુમ્િેદબિધિ ઓળ હોિ ળગમ્ઘ્મ્િિે શનુ થન્નવિ
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િેમ્િેમ્ધુ સિહવ
ુ િાગસિવોિેથ્થ િોરદદરુ ૨-૨૪
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ુ િોમ્િિે ક્શણ
ઓદિ િેળિમ્િિળિ હરિ િમ્મોદિે ધથરુગવ

w

w

ળબદિે બેમ્બિિાળગ ભક્થાઢીિ િેમ્િેધિધસ

w

થદે વ ધુરિથૌઘગળ કામિ કોદુવ સકિેષ્તગળ સમ્થથ
િદે વ િમ્મમ્િિળિ િવસુધવશેષ સન્મરહમ ૨-૨૫
ળબત્તવિ ભવ પાશધિમ્િળિ કત્તુવનુ બહુ કરિણધિવ ધશ
ધષશ્તેષ્તિેમ્િરિ િિવિથ સધ્ભમ્ઘ્ક્થપાશિળિ
કત્તુવિ ભવકત્તુ ળબરદસુવ ધસધત્તિવધિવલિ ધિવિલિ કામિ

કોત્તુ કાવનુ સકિ સૌખ્યગળળહ પિમ્ગળળિ ૨-૨૬
કણ્ણેગેવેયમ્િિળિ કૈ મૈ થેમ્ઘ્ણ્ણિગુવ થેિધિ ફલગળુ
પણ્ણુ ફિગળિળગધુ જજિઃવેગે િસવિીવમ્થે
પુણ્ય ફિગળિીવુિકે નુરદ વેમ્ઘ્ણ્ણિાણ્મામ્દિોળુ
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િક્શ્મણાિણ્ણિોિગુવ ભક્થિવસિકમિગણસરહથ ૨-૨૭

a.
c

કોત્તુિનુ કૈ ગોમ્બિે ક્શણ ળબત્તગિ થન્નવિ ધુરિથગ-
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ળત્તુવનુ ધ ૂિિળિ ધુરિથાિણ્ય પાવકનુ
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બેત્ત બેન્નળિ હોરિધસિવિોળુ ધસત્તુ મારદિિેિો હરિ
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કમ્ગેત્ત સુિરિગે સુઢેયનુળણધસિ મુરિિ િરહથિનુ ૨-૨૮

w
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ખેિ મોિ જયાપજય મોિિાિ િોષગળળલિ ળચન્મય
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સાિિધિ થન્નમ્ઘ્મ્િ કમિવ િલ્મ્બ થુધથસુવિ
કાધુકોમ્મ્દહ પિમ કરુણા મહોિરઢયુ થન્નવરુ મામ્ઘ્ળ્િપ
િાઢગળ િોદિિે સિહવ
ુ સવકામિનુ ૨-૨૯
મીિ કૂમ વિાહ િિપમ્ચાિિાથુળ શૌયથ
ુ ાથ્મજ િાવણારિ ધિશાચિ ધ્વમ્ઘ્મ્સ
વામિ િે ણક

ઢેનકુ ાસુિમઠિ ધિપુિવ હાધિગૈધસિ ધિપુણ
કળિમુખ િાિવિ સમ્હરિધસ કાધિ સુજિિનુ ૨-૩૦
ધશ્રમિોિમ શમિવજજથ કાધમથપ્રિ કૈ િવિિ
શ્યમ સબિ શિન્ય શસ્વથ શકાિાક્શસખા
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સામ સન્નુથ સકિ ગુિ ઘિ િામ ધશ્ર જગન્નથ ધવત્તિ
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િે મરહ યોિવથરિધસ સિરહિ સકિ સુજિિિા ૨-૩૧

