પંચ મહાયજ~ન સંધિ
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પિમ ભગવદ્ભક્તસરિદનાદિરદ કેળુવુદુ
જનધન ધપતસ ભ ૂ વારિદાંબિ
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c

વેધનપ પંચાગ્નનયલિ નાિા
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નેનેદુ રદવસગળેં બ સધમિેગ
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યણન ધરિંશધતસ મ ૂધતસગળ વ્યાપાિ વ્યાપ્તતસગળ
ળનુ ધનિં તસિ હોધમસુતસ પા
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મઇગવિોદિનોળગે ઐદુ રૂ
પગળ લચિંધતસધસ ભગ્ક્તસિસ મા
ત ુગળ મંરવ મારિ હોધમસુવરુ ધવપધિતસરુ ૬-૨
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પાવકનુ પજન્ય સધમિેય ુ
પ્રાવહીપતસી ધુમગળે મે
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દી ધવિાગ્નનયોળપ્ધિજાતસન
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ુ ે અગ્નન સંવતસ
િિલણયેંબદ
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વરુષવેંબાહધુ તસગલળિંદલિ
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ધ્વરિયનાલગરુ સવરુપાત્મકન લચિંધતસસુતસ ૬-૪
પુરુષ ધશલખ વાક્સધમિે ધ ૂમવુ
કિણ વલચયુ જજિઃવે શ્રોથ્રગ
ુ ુ
ળે િેડુ રકરિગળુ િોચનગળંગાિવેધનસુવવ
ધનરુતસ ભુજં જસુવન્ન યદુકુિ
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વિધનગવદાનગળુ એંદી
પરિ સમપણેગૈયે કૈ ગોંિનુરદનરદ પોિે વ ૬-૫
મત્તે યોષાગ્નનયોળુ ધતસલળવદુ
ત્પધત્ત પિમાત ુગળે ધ ૂમવુ યોધન મહદલચ
તસત્પ્રવેશાંગાિ રકરિગળુ
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ઉત્સહગળુત્સર્જનવુ પુરુશો
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પસ્થ તસત્વવે સધમિે કામો
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ત્તમધનગવદાનવેને કૈ ગોંડુ મધન્નસુવ ૬-૬
ઐદુ અગ્નનગળપ્લિ મરિયદે
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ઐદુ રુપાત્મકન ઇતપ
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ત્તૈદુ રૂપગળિનુરદનરદ નેનેવરિગે જનુમગળ
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ઐરદસનુ નલળનાઅ િણદોળુ
મૈદુનન કાય્દં તસે સિહવ
ુ
બૈદવગે ગધતસધયત્ત ભયહિ ભક્તસવત્સિનુ ૬-૭
પંચનાિી ત ુિગદં દરદ
પંચરૂપાતસાત્મકનુ તસા શટ
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પંચરુપવ િરિધસ તસત્તન્નામરદિં કિે ધસ
પંચપાવક મુખરદ ગુણમય
પંચ ભુતસાત્મક શિીિવ

ધવધિભવારદ સમસ્તસ જીવિ
હઇદયદોળગેકાત્મનેધનસુવ
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ુ પ્રાણ નાગા
વદોળુ કિે સવ
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આરદસુભ ૂતસાધ્યાત્મવધિ દૈ
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પદુમનાભનુ અચયુતસારદયનંતસ રૂપદલિ
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પંચધવિ જીવરિગે કોટ્ટલિલિે િધમસુવનુ ૬-૮
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લભિનુ દશરુપદલિ દશધવિ પ્રાણિોળલગદ્દુ ૬-૯
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ઈિૈ દુસાધવિદ ઇતપ
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ત્તાિધિક મુન્ન ૂરુ રુપગ
ળીિે િડુ સ્થાનદલિ લચિંધતસપુદનુરદનરદ બુિરુ
ન ૂરુ ઇતપત્તેળધિક મ ૂ
િારુ સાધવિ રૂપરદિં દશ
ુ નુ ૬-૧૦
મારુતસિોલળદ્દવિવિ પેસરિિંદ કિે સવ
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ુ દ
ુ ુ એંટધિક ઇપ
લચત્તૈસવ
પત્તુ સાધવિ નાલકુ શતસદૈ
વત્તુ મ ૂરુ સુમધુ તસગળુ ઇહધવપ્લિ પયંતસ
હત્તુ નાલકુ રુપગળ નેને
ષોત્તમન સવર પ ૂજેય માડુ કોંિાડુ ૬-૧૧
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નારુ સાધવિ રૂપ સવ શ
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ઈિે િડુ શતસદ્વવ્યષ્ટધિક હરદ
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વુત્ત અવનીપરિ ધતસલળદુ પુરુ
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િીિદોળુ શધદારદગળધિષ્ઠાનદોળલગતપ
મારુતસનુ નાગારદ રૂપરદ
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મ ૂિને ગુણમાધન શ્રી દુ
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w

w

ગાિમણ ધવદ્યા કુમોહવ કોડુવ કિણક્કે ૬-૧૨
ઐદધવદ્યેગળોળગે ઇહ ના
ગારદગળધિષ્ઠાનદલિ િકુ
મીિવનુ કઇદ્ધોોલક મોદિાદૈ દુ રૂપગળ
તસા િરિધસ સજ્જનિધવદ્યવ
છે રદસુવ તસામસરિગજ~ના
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નારદગળ કોટ્ટવિવિ સાિનવ મારિસુવ ૬-૧૩
ગોવુગળોળુદ્ગીથધનહ પ્ર
સ્થાવ રહિંકાિે િડુ રુપદ
િાધવયજગળોલળહનુ પ્રધતસહાિાવ્હયગળોળુ
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જીવનપ્રદ ધનિન મનુજિો
ળી ધવિદોલળહ પંચ સામવ
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યુગચત ુષ્તસયગળપ્લિ તસાધન
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a.
c

જાવ જાવકે નેનેવરિગે ઐરદસનુ જનુમગળ ૬-૧૪

્ ગપ્રવતસક િમ કમગ
દ્દયુ
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લળગે પ્રવતસક વાસુદેવાદીિે િડુ રૂપ
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તસેગેદુકોંડુ યુગારદકઇત ુ તસા
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યુગપ્રવતસકનેધનધસ િમ
પ્રઘટકનુ તસાનાલગ ભકુતસરિગીવ સંપદવ ૬-૧૫
તસિેયોલળહ નાિાયણનુ ગં
ટિેિે ઓિિોળુ વાસુદેવનુ
બિદલિહ પ્રદ્યુમ્ન એિભાગદોળગધનરુદ્ધો
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કેળલગનંગરદ સંકરુષણન
ધતસલળદુ ઈ પરિ સકિ દે હગ
ળોળગે પંચાત્મકન રૂપવ નોડુ કોંિાડુ ૬-૧૬

યણનુ કરટપાદાંતસ સંકરુ
ષણનુ ધશિજઘનાંતસવાલગહ વાસુદેવાખ્ય
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મ્નનુ એિરદ બિભાગદલિ લચિં
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અધનધમષેશધનરુદ્ધો પ્રદ્યુ
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તસનુધવધશષ્ટરદ ઇતપ નાિા
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તસનેય માળ્પરિગુતસ
ં ે મૈલિગે ધવધિ ધનષેિગળુ ૬-૧૭
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પદુમનાભનુ પાલણયોળલગહ

w

w

વદનદલિ હઇષીકેશ નાધસક

w

સદનદલિ શ્રીિિનુ જજવ્હેયોલળલગતપ વામનનુ
મઇદુળ ત્વનદે શરદ ધરધવક્રમ
મધુધવિોધિયુ િોચનરદ ક
ણદલિ ઇતપનુ ધવષ્ણુનામક શ્રવણનેંદેધનધસ ૬-૧૮
મનદોલળહ ગોધવિંદ માિવ
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િનપસખ તસત્વદોળુ નાિા
યણનુ મહત્ત્વદોળુ અવ્યક્તસદોળુ કેશવનુ
ઇધનત ુરુપવ દે હદોળુ લચિં
તસનેયગૈવ મહાત્મરિળે યોળુ
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મનુજિવિલિમિિે સરિ હરિકઇપાબિરદ ૬-૧૯
નેિદોલળતપનુ કઇષ્ણરૂપરદ
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જિદોલળતપનુ હરિયેધનધસ ધશલખ
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યોળગે ઇતપનુ પિશુિામનુપેંદ્રનેંદેધનધસ
દળદોળચયુતસ ગંિ નિહરિ
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પોળે વિોઅજ િસગળોળુ િસરૂપ તસાનાલગ ૬-૨૦

w
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પ્રાપકનુ અધનરુદ્ધો શધદરદ
વ્યાધપધસહ પ્રદ્યુમ્નનુપસ્થરદ વાસુદેવધનહ
તસા પોળે વ પાયુસ્થનાલગ જ
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સ્થાપકનુ અહ પાદદોળુ દામોદિનુ પોળે વ ૬-૨૧
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ચત ુિધવિંશધતસ તસત્વદોળુ શ્રી
પધતસયુ અધનરુદ્ધોારદ રૂપરદ
ધવતસતસનાલગદ્દલખળજીવિ સંહનનદોળગે
ુ
પ્રતસધતસયંદરદ સુધત્ત સુત્તતસ
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ધપતસઇગલળગે તસપકનેધનધસ કોં
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ત્પધતસગળે ધનસુવ બ્રહ્મમુખ દે
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ચત ુિધવિંશધતસ તસત્વદોળુ તસ
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વતસેગળોળુ હન્નોંદુ ન ૂિૈ વત્તેિડુ રૂપ
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ધવતસતસનાલગદ્દે લિ જીવિ
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ત્પધતસગે એનાદરુ પ્રયોજનધવલિધવદરિિંદ ૬-૨૩
ઇંરદિાિવ શગ્ક્તસ મોદિા
દોંદધિક દશરૂપરદિંદલિ
પોંરદહનુ સકિેંરદ્રયગળલિ પુરુષનામકનુ
સુદ
ં િપ્રદ પ ૂણજ~નાના
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નંદમય લચદ્દે હદોળુ તસા
વંદિઅણવગિદિે પિમાતતસનાલગતપ ૬-૨૪
આિધિક દશરૂપરદિંદલિ
િીિદોળુ તસૈજસનુ પ્રાજ~નનુ ત ુયનામકનુ
મ ૂિૈ દુ રૂપગળ િરિસુતસ
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િીિૈ દુ કિણદોળુ મારરદ
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તસોરુધતસતપનુ ધવશ્વલિિંગ શ

મનદોળહંકાિદલિ લચિં
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ખેિ ધશલખ જિ ભ ૂધમયોળલગહનાત્મનામદલિ ૬-૨૫
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તસનેય માળ્પુદુ અંતસિાત્મન
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w

ઘનસુતસત્ત્વરદ પિમનવ્યક્તસદલિ જ~નાનાત્મ
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ઇધનત ુ પંચાશડ્વિણ વે
દ્યન અજાદૈ વત્તુ મ ૂધતસગ
ળનુ સદાસવર દે હગળલિ પ ૂજજપુદુ ૬-૨૬
ચત ુિધવિંશધતસ તસત્વદોળુ તસતસ
પધતસગળે ધનસુવ બ્રહ્મમુખ
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દે વતસેગળોળુ હરદમુરુ સાધવિદેં ટુ ન ૂિધિક
ચત ુિધવિંશધતસ રૂપરદિંદલિ
ધવતસતસનાલગદ્દે લિિોળુ પ્રા

કેશવારદ સુમ ૂધતસ દ્વાદશ
માસ પુડ્રં ગળપ્લિ વેદ

ou
si

વાસિરદ સત્કમ િમ ધન

gm

વાસવાલગહનેંદુ ધરિંશધતસ

a.
c

વ્યાસ અધનરુદ્ધોારદ રૂપગળારુ ઇત ુગળલિ

om

કઇઉતસ પુરુષનંદદલિ પંચાત્મકનુ િધમસુવનુ ૬-૨૭

.y

િાશેધયિંિલિ માડુ કરુણવબેડુ કોંિાડુ ૬-૨૮

w

w

િોષ્ટ કાંચન િોહ શૈિજ

w

કાષ્ટ મોદિાદલખળ જિ પિ
મેષ્ષ્ટ મોદિાદ લખળ ચેતસનિોળગે અનુરદનવુ
ચેષ્ટે ગળ મારિસુતસ ધતસલળસદે
પ્રેષ્ટનાલગદ્દે લિરિગે સ
ુ નુ સવ જીવિનુ ૬-૨૯
વેષ્ટદાયક સંતસૈસવ
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વાસુદેવાધનરુદ્ધો રૂપરદ
પું શિીિ દોલળહનુ સવદ
સ્ત્રી શિીિદોલળહનુ સંકરુષણનુ પ્રદ્યુમ્ન
દ્વાસુપણ શઇધતસ ધવનુતસ સ
વા સુધનિય નાિાયણન સદુ

om

પાસનેય ગૈગવિે જીવન્મુક્તસિે ધનસુવરુ ૬-૩૦

gm

િણ્ય ગભારદગળોળગે કા

a.
c

તસન્નંતસાનંતસ રુપ રહ

ou
si

રુણ્યસાગિ હિરહ અવિવિલખળ વ્યાપિ
બન્ન બિદિે મારિમારિધસ

.y

િન્યિે ધનધસ સમસ્તસ રદધવજિ

w

w

w

પુણ્યકમવ સ્વીકરિધસ ફિધવત્તુ પાલિસુવ ૬-૩૧
સાગિદોલળહ નરદય જિભે
દાગસદોલળતપધદ બલિવુ
કાગેગચ્ુ ધબગળરિયેબલિવે નરદય જિગ્સ્થધતસય
ભોલગવિ પરિયંકશયનનો
ળી ગુણરય બદ્ધો જગધવહ
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દાગમજ્જ~ન્યરુ ધથલળવિજ્નન્યાધનગલળગળવિદુ ૬-૩૨
કિણગુણ ભ ૂતસગળોળગે તસ
દ્વિિે ધનપ બ્રહ્મારદ રદધવજિો
ળરિત ુ રુપચત ુષ્ટયગળનુરદનરદનરદ સવર

om

સ્મરિસુતસનુમોરદસુતસ રહનગુતસ
પિવશરદ પાડુવવરિગે તસ

ou
si

મ ૂિરૂપનુ મનદોલળહ શ્રવ

gm

a.
c

ધન્નિવ તસોરિધસ ભવધવમુક્તસિ મારિ પોધષસુવ ૬-૩૩

ણાલિયોળલગહ મત્સ્ય કૂમનુ

.y

કોિરુપનુ ત્વગ્રસનદોળલગતપ નિધસિંહ

w

w

બાિવટુ વામનનુ નાધસક

w

નાળદોળુ વદનદલિ ભાગવ
વાલિભંજન હસ્તસદોળુ પાદદલિ શ્રીકઇષ્ણ ૬-૩૪
જેન ધવમોહક બુદ્ધો પાયુગ
દનુજમદન કષ્લક મેઢ્રરદ
ઇધનત ુ દશરુપગળ દશકિણંગળલિ ધતસલળદુ
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અનુભધવપ ધવષયગળ કઇષ્ણા
પણવેનલુ કૈ ગોંબ વઇજજના

w

w

w

.y
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gm

a.
c

om

દન વિ જગન્નાથ ધવઠ્ઠિ ધવશ્વવ્યાપકનુ ૬-૩૫
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