
કરુણ સધંિ 
 
હરિકઠામથૃસાિ ગરુુગળ કરુણધિમ્િાપધિથ ુપેળુવે  
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કેળુવધુ ુ
 
શ્રવિ મિકાિમ્િવીવધુ ુભવજધિથ ધ:ુખગળ કળેવધુ ુ
ધવધવઢ ભોગગ ળળહ પિમ્ગળ ળિથ્થ ુસિહવુધુ ુ
ભવુિ પાવિ વેધિપ િકુમી િવિ મમ્ગિ કથેય 
પિમોથ્સવધિ રકધવગોત્તાળિપધુ ુબસૂિુરુ ધિિધિિધિ ૨-૧ 
 
મળેય િીિોળણયળિ પરિયલ ુબળસિોળળગધ્િ જિિા 
જિવ ુહધે્િોિે ગદેૂ મજ્જિ પાિ ગૈિપરુ 
કલષુવચિગળાિરિવ ુબામ્બોળેય પેથ્થિ પાિ મરહમા 
જિરઢ પોક્કુિરિમ્િે, માણ્િપિે મહીસિુરુ ૨-૨ 
 
શ્રધુથથધથગળળળભમાધિ િકુમી સ્થધુથગળળગે ગોચરિસિ 
હથ મહૈશ્વયાધ્યળખળસધ્ગિુગણમ્ભોધિ 
પ્રધથધિવસ થન્નમ્ઘ્મ્િસેવા િથ મહાથ્મકરુ માદુધથહ 
સમ્સ્થધુથગે વશિાગવુ ધિવિ કારુણ્ય કેિેમ્બે ૨-૩ 
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મિવચિકધથધિૂ િેિેવિ િનસુરિધસ ધથરુગવુન ુજાહ્નધવ- 
જિક જિિોળળગધ્ધ ુજધિસવુ જગધિુિ થાન ુ
ઘિ મરહમ ગામ્ગેયનથુ ગાયિવ કેળુથ ગગિચિ 
વાહિ ધિવૌકસ િોદિે ચરિસવુ મિ મિેગળલ્લિ ૨-૪ 
 
મિળગ પિમાિિધિ પાદલ ુકુળળથ ુકેળુવા, કુળળથ ુપાદલ ુ
ધિલવુ, ધિમ્થિે િળિવ, િળિિિે ઓળિવે ધિમગેમ્બ 
શિુબિો હરિ થન્નવિે ઘળિગે ળબત્તગિન,ુ િમાઢવ 
િોળિસિરિયિે પામિરુ બળલવુરુ ભવિોળગે ૨-૫ 
 
મિિોળગે થાધિધ્ધ ુમિવેમ્િેધિધસ કોમ્બન ુમિિ વલૃ્થ્થગ- 
ળનસુરિધસ ભોગગળ િીવન ુધિધવઢ ચેથિકે 
મિવધિથ્થિે થન્નિીવન ુથનવુ દમ્મ્દધસ ધિિધિિધિ 
સાઢિવ માળ્પારિળગથ્થપન ુસ્વગાધિબોગગળ ૨-૬ 
 
પિમ સથ્પરુુષાથથરૂપન ુહરિયે િોકકે એમ્ધ ુ 
પિમાિિધિ સધપુાસિેય ગૈવરિ ળગથ્થપન ુથન્ના 
મિેધ ુિમાથથથગિ કાધમસવુરિગે િગથુધથ શેિધિમ્િળિ 
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સિુપથિય સયુોઢિરિ ળગથ્થમ્થે કોદુધથપ્પ ૨-૭ 
 
જગવિેલિવ ધિધમસવુ િાલમોગિોળગે થાધિધ્ધ ુસિહવુ 
ગગિકેસિોળળધ્ધ ુસમ્હરિસવુન ુિોકગળ 
સ્વગથ ભોિધવવજજથન ુસવગ સિાિમ્િેહન ુ
બગેબગેય િામિળિ કિેસવુ ભકુથિન ુપોિેવ ૨-૮ 
 
ઓબ્બિળિ ધિમ્થાદુવન ુમથ્થોબ્બિળિ િોદુવન ુબેદુવ 
િોબ્બિળિ િેદુવન ુમાથાદુવન ુબેિગાળગ 
અબ્બિિ હધે્દૈવધિવ મથ્થોબ્બિન ુિેજક્કસન ુિોકિો- 
ળોબ્બિે થા બાધ્યબાઢકિાહ ધિભીથ ૨-૯ 
 
શિણજિઅંમ્િાિ શાશ્વથ કરુળણ કમિાકામ્થ કામિ 
પિમપાવિથિ સમમ્ગિચરિથ પાઠસખ 
ધિરુપમાિમ્િાથ્મધિગથ ધરુિથ, િેવવિેન્ય િેમ્િા 
દરિધિ કિેયલ ુબમ્િોિગવુન ુથન્નવિ ભળળગે ૨-૧૦ 
 
જિધિયન ુકાિધિહ બાિકા િેિેિેિેધ ુહલબુધુથિે, કથ્થિે 
મિેયોળદળગધ્િવિ િોદુથ િગથુ હરુષિળિ 
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થિયિમ ળબળગિલ્પ્પ િલ્મ્બધસ કિળિકેય કળેવમ્થે 
મધસુિૂિન ુથન્નવરિધ્દેદેગે બમ્િોિળગ સિહવુન ુ૨-૧૧ 
 
ઇધત્તકલિન ુભકુધથધયમ્િળિ કોત્ત ભકુથગે મેચ્ચચ થન્નિે 
કોત્ત, બદબ્રાહ્મિ ઓલ્પ્પરદયવળિ ગળખિાથથ 
કેત્ત માથગુિમ્િ ચૈધ્યિ પોત્તેયોળ ળગલ્મ્બત્ત ુભાણિ- 
ઇત્ત ભીષ્મિવગિુગળેળણધસિિે કરુણાળુ ૨-૧૨ 
 
ઢિવ શમ્રમ્ઘ્ક્શસવુ ઘધિ થાનણુિે મથોભ્ભરિગે કોદિન ુ
ધિિધિ િોદુથ સળુખસવુમ્િધિ િકુધમવલિબભન ુ
પ્રણથિન ુકાલ્ધિહન ુધિષ્કામિધિ ધિથ્યાિમ્િમય 
ધજુિિ સેવેય િોલિિપ્રધથમલિ જગકેલિ ૨-૧૩ 
 
બાિકિ કિભાશે જિધિય ુકેળળ સખુપદુવમ્થે િકુમી- 
િોિ ભકુથરુ માદુધથહ સમ્થધુથગે રહગ્ગવુન ુ
થાિ થન્નવિલ્લિ માદુવ હળેિવ હદૈે્દવ ધવધિુિ 
આિયધિ પાલમુ્દુ કુરુપિ માિવિે કોમ્દ ૨-૧૪ 
 
સ્મરિસવુવિ અપિાિગિ થા સ્મરિધસ સકિેશ્ત પ્રિાયક 
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મિળિ થિગધપિસલ ુરકત્તિ િમ્િ મરદ મારદ 
પરિ પરિય લમુ્દુધિધસ સખુ સાગિધિ િોલયારદસવુ મમ્ગિ 
ચરિથ ળચન્મય ગાિ િોકપધવત્ર સચુરિિ ૨-૧૫ 
 
એન ુકરુણાધિધિયો હરિ મથ્થેન ુભક્થાઢીિિો 
ઇિેન ુઈથિ િેિે ઇચછામાિિળિ જગવ 
થાિે સજૃજસવુ પાળિસવુ ધિવાણ મોદિાિળખળ િોક- 
સ્ઠાિિળિ મથ્થવિ ધિત્તાિમ્િ પરદસવુન ુ૨-૧૬ 
 
જિપ મેચ્ચચિ િેવ ઢિવાહિ, ધવભષૂણ, વસિ, 
ભધૂમય, થન,ુ મિેગળળથ્થારિપ િમ્તેિો િોકિોળુ 
અિવિથ િેિેવવિિમ્થા સિવે મોિિાિાિયિોળળ- 
ત્તણુગુિમ્િિિવિ વશિાગવુ મહામરહમા ૨-૧૭ 
 
ભવુિ પાવિ ચરિથ, પનુ્ય શ્રવણ કીથિ, પાપિાશિ 
કધવળભિીરદથ કૈિવ િળ શ્યામ ધિસ્સીમ 
યવુધથ વેષધિ રહમ્િે, ગૌિીઢવિ મોરહધસ, કેરદધસ ઉળળધસિ 
ઇવિ માયવ ગેલવુિાવન ુઈ જગિયધિ ૨-૧૮ 
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પાપકમવ સરહસવુદે િક્શ્મીપધથગે સમિાિ 
ધિધવજિ િી પયોજ ભવામ્દ િોળ ગાવલ્લિ િાકાણે 
ગોપ, ગરુુધવિ મદધિ, બગૃ,ુ િગ-ચાપ, મોિિાિવરુ 
માધિદ મહાપિાઢગળેધિધસિિે કરુણાસમધુ્ર હરિ ૨-૧૯ 
 
અમ્ગતુાગ્રધિ જધિધસિવિ થિલ્મ્ગળણય ુિોકિયગળઘ 
રહલ્મ્ગસવુળવ્યાકૃથાકાશામ્થ વ્યાધપધસિ 
ઇમ્ગદિ મગળોદેય િમ્ગોપામ્ગગળળિપ્પમિિમ્થ 
સમુમ્ગળપ્રિિામ પાવિ માળ્પિેુિરિધ ુ૨-૨૦ 
 
કામઢેન,ુ સકુલપથરુ, ળચન્થામળણગળમિેમ્ધ્ર િોકધિ 
કાધમથાથથગ ળીવવુલિિે સેવે માળ્વરિગે 
ધશ્ર મમુ્કુમ્િિ પિમ મમ્ગળ િામ િિકસ્ઠિન ુસિરહથ ુ
પામિિ પમ્મ્દથિેધિધસ પરુુષાઠથ કોદુધથહધુ ુ૨-૨૧ 
 
મિિોળગે સમુ્િિ પિાઠવ િેિેધકુોદે કૈકોમ્દુ 
બલ ુનથૂિ સશુોળભથ ગમ્િસિુસોપેથ ફિિાધશ 
ધ્યિુધિધિવહગળમ્થે કોત્તવિન ુસિા સમ્થધયસવુન ુ
સધ્ગણુવ કથ્િવિઘવ કધિવન ુઅિઘિેમ્િેધિધસ ૨-૨૨ 
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ચેથિાચેથિ ધવિક્શણ નથૂિ પિાઠગળોળગે બલ ુ
નથૂિધથ સમુ્િિકે સમુ્િિ, િસકે િસરૂપા 
જાથરૂપોિિ ભ્હવાધ્ય િોળાથથે પ્રધથમ પ્રભાવ 
ઢિાથળ િોળેમ્મોદિે આદુથળિપ્પ િમ્મપ્પ ૨-૨૩ 
 
થમ્િે થાધગળુ થમ્મ ધશસધુવગે બમ્િ ભયગળ પરિહરિધસ 
ધિજમમ્ઘ્મ્િિધિ બેરદધિુધિથ્થાિરિસવુમ્િિળિ 
રહમ્િે મમુ્િેદબિધિ ઓળ હોિ ળગમ્ઘ્મ્િિેશન ુથન્નવિ 
િેમ્િેમ્ધ ુસિહવુિાગસિવોિેથ્થ િોરદદરુ ૨-૨૪ 
 
ઓદિ િેળિમ્િિળિ હરિ િમ્મોદિે ધથરુગવુ િોમ્િિે ક્શણ 
ળબદિે બેમ્બિિાળગ ભક્થાઢીિ િેમ્િેધિધસ 
થદેવ ધરુિથૌઘગળ કામિ કોદુવ સકિેષ્તગળ સમ્થથ 
િદેવ િમ્મમ્િિળિ િવસધુવશેષ સન્મરહમ ૨-૨૫ 
 
ળબત્તવિ ભવ પાશધિમ્િળિ કત્તવુન ુબહ ુકરિણધિવ ધશ 
ધષશ્તેષ્તિેમ્િરિ િિવિથ સધ્ભમ્ઘ્ક્થપાશિળિ 
કત્તવુિ ભવકત્ત ુળબરદસવુ ધસધત્તિવધિવલિ ધિવિલિ કામિ 
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કોત્ત ુકાવન ુસકિ સૌખ્યગળળહ પિમ્ગળળિ ૨-૨૬ 
 
કણ્ણેગેવેયમ્િિળિ કૈ મૈ થેમ્ઘ્ણ્ણિગવુ થેિધિ ફલગળુ 
પણ્ણ ુફિગળિળગધ ુજજિઃવેગે િસવિીવમ્થે 
પણુ્ય ફિગળિીવિુકે નરુદ વેમ્ઘ્ણ્ણિાણ્મામ્દિોળુ 
િક્શ્મણાિણ્ણિોિગવુ ભક્થિવસિકમિગણસરહથ ૨-૨૭ 
 
કોત્તિુન ુકૈગોમ્બિેક્શણ ળબત્તગિ થન્નવિ ધરુિથગ- 
ળત્તવુન ુધિૂિળિ ધરુિથાિણ્ય પાવકન ુ
બેત્ત બેન્નળિ હોરિધસિવિોળુ ધસત્ત ુમારદિિેિો હરિ 
કમ્ગેત્ત સિુરિગે સઢેુયનળુણધસિ મરુિિ િરહથિન ુ૨-૨૮ 
 
ખેિ મોિ જયાપજય મોિિાિ િોષગળળલિ ળચન્મય 
સાિિધિ થન્નમ્ઘ્મ્િ કમિવ િલ્મ્બ થધુથસવુિ 
કાધકુોમ્મ્દહ પિમ કરુણા મહોિરઢય ુથન્નવરુ મામ્ઘ્ળ્િપ 
િાઢગળ િોદિિે સિહવુ સવકામિન ુ૨-૨૯ 
 
મીિ કૂમ વિાહ િિપમ્ચાિિાથળુ શૌયથ 
વામિ િેણકુાથ્મજ િાવણારિ ધિશાચિ ધ્વમ્ઘ્મ્સ 
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ઢેનકુાસિુમઠિ ધિપિુવ હાધિગૈધસિ ધિપણુ 
કળિમખુ િાિવિ સમ્હરિધસ કાધિ સજુિિન ુ૨-૩૦ 
 
ધશ્રમિોિમ શમિવજજથ કાધમથપ્રિ કૈિવિિ 
શ્યમ સબિ શિન્ય શસ્વથ શકાિાક્શસખા 
સામ સન્નથુ સકિ ગિુ ઘિ િામ ધશ્ર જગન્નથ ધવત્તિ 
િે મરહ યોિવથરિધસ સિરહિ સકિ સજુિિિા ૨-૩૧ 
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