શ્વાસ સંધિ
હરિકથામૃઇતસાિ ગુરુગળ
કરુણરદિંદાપધિતુ પેળુવે
પિમ ભગવદ્ભક્તરિદિાદિરદ કે ળુવુદુ

કારુળણકિવિવિ સાિિ
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પૂિૈધસ ભૂ સ્વગ િિકવ
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તા િળિસુવનુ સવજીવિોળળદ્દુ બેસિદે
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ભાિતીશનુ ઘળળગેયોળુ મુ
ન્નૂિ અિવત્તુ ધસરુજપગળ
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તાધસગોંભૈનૂરુ શ્વાસો
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સેરિસુવ સવજ્ઝ્ન્ય સકલેષ્ટપ્રદાયકનુ ૦૧

w

ચ્છ્વાસગળ િડે સુતળલ િેતિ

w

િાધશયોળુ હગળલરુળુ જાગૃથિાળગ ધિત્યદળલ

w

ઈ સુમિસોત્તંસ લેશા

યાસધવલ્લદે પોધિસુત મૂ
લેશિંધિસિોજમૂલદળલપ્પ કાળણસદે ૦૨
અરિવુદોંદ્યામદોળુ શ્વાસ
ગળે િડુ સાધવિદે ળુનૂિનુ
શિસહસ્રદ મેલે િાનૂિહવુ દ્વિદ્વતયકે
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મિળળ યામત્રયકે વસુ સા
ધવિદ મેલ્નૂિેળણકે યળલ હ
ન્નેિડુ તાધસગે હત્તુસાધવિદેં ટુનૂિહવુ ૦૩
ઓંદુ રદિદોળગધિલ ઇપ્પ
ત્તોંદુ સાધવિદારુનૂરુ
મુકુંદુિાજ્ઝ્નિરદ મારડ મારડધસ લોકગળ પોિે વ
દેં દુ મરિયદે ઈ મરહમે સં

ઈિે િડુ સાધવિવુ પઅકે
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મૂરુલઅદ મેલે ધવિંશદ્વત
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ક્રં દિાદ્યરિગુંટે િોડલુ સવકાલદળલ ૦૪
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િેંદુ પવિિ પોગળુદ્વતિે એં
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આરુલઅદ મેલે િાલ્વત્તેંટુસાધવિવુ
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મારુતનુ માસકે જધપધસ સં
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સાિ સાગિરદિંદ સુજિિ

w

પારુગાળણધસ સલગુવનુ બહુ ભોગગળધન્નત્તુ ૦૫
એિડુ દ્વતિંગળળગહવુ ઋથુ
ભૂસુિરુ દ્વતળળવદુ શ્વાસજપ હ
ન્નેિડુ લઅદમેલે તોંભત્તારુ સાહસ્ર
કિે સુવદુ અયિાવ્હયદલિે
વરુિ મુવત્તેંટુ લઓ
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પરિ દ્વતળળવુદેંભત્તેંટુસહસ્ર કોધવદરુ ૦૬
વરુિરકિરિમ્મરડ જપંગળ
ગુરુવય તા મારડમારડધસ
દુ રિતગળ પરિહરિસુવનુ ળિિંદ્વતસુવ સજ્ઝ્જિિ
સુિધવિોધિગળોળગે િેલેધસ
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ળળિવરિતુ સોહમુપાસિે માળ્પિવિં તે ૦૭
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ઇધિતુપાસિિે સવજીવિો
ળધિલદે વનુ માડુ દ્વતિે ળિિં
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દ્દિધવદૂ િ તમોધિકારિગ
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તિેય માડદે કં ડ િીિોળુ મુળુળગ ધિત્યદળલ
મિેયોળગે કૃ ષ્ણાજજિાધ્ય
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સિરદ કુ ળળતુ ધવધશષ્ત બહુ સ

w
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જ્ઝ્જિિેધિધસ જપમળણગળે ળણધસદિે નુ બેસિદે ૦૮

w

ઓદિોદક એિડુ તેજદો
ળૈ દુવવ
ુ ુ લય તદળભમાધિગ
ળાદ ધશવપવિરુ િમાિીિત્વ ઐદુ વરુ
ઈ રદધવજિોદગૂરડ શ્રી મધુ
સૂદિિ ઐદુ વળુ એંદરિ
દાદિદલન્નોદકવ કોડુ તુણત
ુ સુળિસુદ્વતરુ ૦૯
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જાળલતોપ્પલજાધવગળુ મે
દ્દાલયરદ સ્વેચ્છ્છાનુસાિરદ
પાલ ગિે વદં દળલ લમીિમણ તન્નવિ
કીળુકમવ સ્વીકરિધસ ત
ન્નાલયદોળળટ્ટવિ પોિે વ
કૃ પાળુ કામદ કૈ િવદળશ્યામ શ્રીિામ ૧૦
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શધશ રદવાકિ પાવકિોળળહ
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અધસત ધસત લોરહતગળળલ ધશવ

વસુમદ્વતયોળન્નોદકાિળ
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વસુધિપાદિ ધિવૃથુ એધિધસ
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શ્વસિ ભાગધવ મૂવિોળુ શ્રીકૃ શ્્િ હયવદિ
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પેસરિધિિંદળલ સવજીવિ સલહુ વનુ કરુળણ ૧૧
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દીપ કિદળલ ધપરડદુ કાણદે

w

કૂ પદોળુ ળબદ્દંતે વેદ મ
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હોપધિિદથગળ ધિત્યરદ પેળુવવિે લ્લ
શ્રીપવિમુિધવનુતિમલસુ
રૂપગળ વ્યાપાિ દ્વતળળયદે
પાપપુ્યકે જીવકથૃકથૃ હરિયેંબ ૧૨
અધિલદે વનુ વા્્મિોમય
િેધિધસ પાવક વરુણ સંક્રં
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દિમુિાદ્યિોળળદ્દુ ભગવદ્રૂપગુણગળનુ
િેિિ
ે િ
ે દે ુ ઉચ્છ્િરિસુતળલ િ
મ્મનુ સદા સંતધયસુવનુ સ
્મુધિગણાિાધિતપદાંબુજ ગોજ સુિિાજ. ૧૩
પાદવેધિપુવુ વા્્મિોમય
પાદરૂપિયગદોળુ પ્ર
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વેદશાસ્ત્ર પુિાણગળ સં
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હ્લાદ પોિક સંકરુિણાવ્હયરદ િેલેધસદ્દુ
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વાદરૂપરદ મિિગૈવત
ુ
મોદમય સુિધવત્તુ સલુહુવ સવસજ્ઝ્જિિ ૧૪
ગંિવહ દશરદશગળોળગિ
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ધવિંદ સૌિભ પસરિસુત િા

w

ણેંરિયગળળગે સુિવિીવુત સંિરિસુવત
ં ે

w

ઇંરદિે શિ સુગુણગળ દૈ

w

િંરદિરદ તુદ્વતસુતનુમોરદસુ
તંિ બધિિ સુમૂકિંદ્વતરુ મંદજિિોડિે ૧૫
શ્રીિમણિિમિેય પૂવ
િાિદલ્લ્લહ સમ્જ્ઝ્ન્યસૂયગ
ભાિતીપદ્વત પ્રાણિોળળગહ લકુ ધમિાિયણિ
સેરિ મનુજોત્તમરુ સવશ

5

િીિગત િાિાયણિ અવ
તાિગુણગળ તુદ્વતસુતળલ મોરદપરુ મુક્ક્તયળલ ૧૬
પ્રણવપ્રદ્વતપાદ્યિ પુિદ દ
ઇણકવાટદળલપ્પ શધશ િો
રહળણગત વ્યાિસ્થ કૃ ધથપ્રધ્યુમ્િ રૂપવનુ
ગુણગળનુ સંતુદ્વતસુતળલ ધપથૃગણ

om

ગદાિિિદ્વતધવમલ પ

અધમતધવક્રમિાલયદ પ
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ધિમકવાટરદ સદ્વતસરહત સં
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ટ્ટણદોળગે સ્વેચ્છ્છાનુસાિરદ સંિરિસુદ્વતહરુ ૧૭

ભ્રમરદ ભગવદ્ગુણગળિે પોગળુતળલ મોરદસુવ
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સુમિસાસ્યિોળળપ્પ પાિગ

w

દમિ સંકરુિણિ ધિજહૃ

w

w

કમલદોળુ િેધિસુવ ઋધિગણવૈધિ સુળિસુવરુ ૧૮
સ્વિમણિ ગુણરૂપ સપ્ત
સ્વિગળળિંદળલ પાડુ દ્વતહ તું
બુિિે મોદલાદળિળ ગંિવરુ િમાપદ્વતય
પુિદ ઉત્તિબાળગલાધિપ
સુિપ શળિગ સમાિવાયુગ
હરિ્મળણભ શાંદ્વતપદ્વતયધિરુદ્ધિૈદુવરુ ૧૯
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ષ્કિિે કડે યાળગપ્પળિળ ધિ
જિરુ ઊધ્વિાિગત ભાિદ્વત ઉદાિિોળુ
મેિેવ માયા વાસુદેવિ
પિમમંગળવયવગળ મં
રદિવિૈરદ સદા મુકુંદિ િોરડ સુળિસુવરુ ૨૦
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િાિપંિકપાલકિોળળહ
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c

ભાિતીપ્રાણાંતિાત્મક

તાિતમ્યવિરિતવિ કં

ou
si

મૂિેિડુ ધવિ મુક્ક્તયો્યિ

gm

માિમણિૈરૂપ તત્તિાિદળલ બપ્પ
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સારિ સંસાિાલ્ધિ દારટધસ મુક્તિનુ માળ્પ ૨૧

w

બેળળગધૂજજયુ િોળ્પરિગે થળ

w

થળળસુતળલ કં ગોળળસુવદં રદ

w

તોળે દુ દેહવ િામમુિેગળળિંદલંકરિધસ
ઓળલધસ ધિત્ય કુ તકયુક્ક્તગ
ળલવબોિિ શાસ્ત્રમમવ
દ્વતળળયરદહ િિ બરિદે ઇદિોળુ શંરકધસદિે નુ ૨૨
ઉદધિયોળુ ઊધમગળુ તોપં
દદળલ હં સોદ્ગીથ હરિ
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હયવદિ કૃ ષ્ણાધ્યધમથ અવતાિગળુ ધિત્યદળલ
પદુ મિાભિોળળરુદ્વતહવુ સ
વદ સમસ્ત પ્રાળણગળ
ળિધ્હૃિયગથ રૂપગળિવ્યવિાિદળલ ળબડદે ૨૩
શિધિયોળુ મકિારદ જીવરુ
ઇરુળુહગલેકપ્રકાિરદ

a.
c

ઇરુદ્વતહવુ જગદીશનુદિરદ
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િરિસુતનુમોરદસુત ઇપ્પંદરદ જગત્રયવુ
કિે સુવદુ ુ પ્રદ્વતળબિંબિામરદ

ou
si

gm

િરિધસહુ દુ હરિિામરૂપંગળનુ અિવિત ૨૪
જિધિ સૌષ્ઠપદાથગળ ભો
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જિવ માડલુ ગભગત

w

ધશશુધિિધિિિલળભવૃધ્ધ્િય ઐદુ વ તેિરદ જીવરિગે

w

વિજિાભનુ સવિસ ઉં

w

ડુ ળણધસ સંિઇસુવ જા્હધવ
જિક જ્માદ્યળિળદોિધવદૂ િ ગંભીિ. ૨૫
આસેગોળગાદવનુ જિરિગે
દાસિેધિસુવિાસેયનુ ધિજ
દાસગૈરદહ પુસ
ં ગેલ્લરુ દાસિે ધિસુવરુ
શ્રીશિંધિસિોજયુગળ ધિ
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િાશેધયિંદળલ ભજજસે ઓળલદુ િ
માસરહત તન્નિે કોડુ વ કરુણાસમુિ હરિ ૨૬
દ્યુિરદયાધ્યંતવનુ કાણદે
મનુજ એકત્રદળલ તા મ
જ્ઝ્જિવ ગૈયે સમસ્તદોિ રદ ધવમુક્તિહ તેિરદ
ગુણગળોળગોંદે ગુણોપા

વાસુદેવનુ કિે સુવનુ કા
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પાસિામરદ સંકરુિણનુ
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સિવગૈવ મહાત્મ િ્યકૃ ઠાઠિેધિસુવનુ ૨૭
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વાસવાળગહ તૂલદોળુ તંતુગનુ પ્રદ્યુમ્િ
વાસરૂપધિરુદ્ધદે વનુ

om

અિઘિંઅલાિંતાિંત સુ

w

ભૂિણનુ તાિાળગ તોપ પ

w

w

િે શ િાિાયણનુ સવદ મા્યમાિદનુ ૨૮
લલિેધયિંદોડગૂરડ િૈલગ
ળોળગે ઓતપ્રોતરૂપરદ
િેલેધસહનુ િતુિાત્મક જગન્નાથધવઠલનુ
િળળળબધસલુમળે ગાળળધયિંદિ
ઘળળગે ળબડદલે કાવિેંદરિ
રદળે યોળળિસુદ્વતરુ સદા સવાંતિાત્મકિ ૨૯
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