હરિકથામૃથસાિ
કઅ તાિતમ્ય સંધિ
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથુ પેળુવે
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કે ળુવુધુ

સાિભોક્ત સ્વતંત્ર દોષ ધવ

a.
c

દૂ િ જ્ઝ્ન્યાિાિંદ બલ ઐશ્વય ગુણપૂણ
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મૂરુ ગુણ વજિત સગુણ સા
કાિ ધવશ્વસ્સ્થતત લયોદય

om

શ્રીિમણ સવેશ સવગ
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કાિણ કૃ પાસાંદ્ર િિહિે સલહો સજ્ઝ્િિિ ૩૨-૦૧
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ધિત્યમુક્તળે ધિધવકાિળે

w

ધિત્ય સુખસંપણ
ૂ ે ધિત્યા

w

ધિત્ય િગદા િાિે મુક્તામુક્ત ગણધવનુતે

w

ચિત્તધયસુ ચબન્નપવ શ્રીપુરુ
શોત્તમિ વઓધિવાધસિી
ભૃત્ય વત્સલે કાયે તત્રિગ્માતે ધવખ્યાતે ૩૨-૦૨
િોમકૂ પગળોળુ પૃથક્પૃથ
ગા મહાપુરુષિ સ્વમૂતતય
તામિસજંડગળ તદ્ગત ધવશ્વરૂપગળ
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શ્રીમરહળે રૂપગળ ગુણગળ
સીમેગાણદે યોચિસુત મમ
સ્વાધમ મરહમેયદેં તટ
ુ ેં દરડગરડગે બેિગાદે ૩૨-૦૩
ઓંદુ જંડદોળોંદુ રૂપ દો
ળોંદવયવદોળોંદુ િખદોળ
ગોંદુ ગુણગળ પાિગાણદે કૃ ઉતપુટાંિચલધયિં

om

મંદજસિ પુળકપુળકા

a.
c

િંદભાષ્પ તોદલુ નુરડગચળિં
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એનુ િ્યિો બ્રહ્મગુરુ પવ
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રદિંરદિાવલ્લભિ મરહમે ગભીિતિવેંદા ૩૨-૦૪

માિિીવરુ ઈ પરિયચલ િ

.y

માધિવાસિ ધવમલ લાવણ્યાતતશયગળનુ

w

સાનુિાગરદ િોરડ સુચખપ મ

w

હાનુભાવિ ભાગ્યવેંતો ભ

w

વાધિિવધિગસાધ્યવેધિસલુ િિિ પાડે નુ ૩૨-૦૫
આ ધપતામહ નૂરુ કલ્પ િ
માપતતય ગુણ િધપધસ ઓચલધસ મ
હાપિાક્રમ હનુમ ભીમાિંદ મુધિયેધિધસ
આ પિબ્રહ્મિ સુિાચભ
કૂ પસંભવ િામદચલ મેિે
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વા પયોજસિ સમીિરિગચભિધમપે ધિત્ય ૩૨-૦૬
વાસુદેવિ મૂતત હૃદયા
કાશમંડલ મધ્યદચલ તા
િે શિંદરદ કાણુતતત સંતોષદચલ તુતતપ
આ સિસ્વતત ભાિતતયરિગે
િા સતત વંરદસુવે પિમો
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પેગળોળાંતુ કિાબ્િદોળ પદ
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િગદુ દિિ સવોત્તમિ ધિિ

a.
c
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લ્લાસદચલ સુ જ્ઝ્ન્યાિ ભકુ તતય સચલસલેમગેંદુ ૩૨-૦૭

યુગ િરિધસ િખપંસ્ક્તયોળુ િમાણીયતિવાદ

.y

િગિિિ પ્રતતચબિંબ કાણુત

w

ધમગે હરુષરદિં પોગચળ રહગ્ગુવ

w

w

ખગકુ લાધિપ કોડચલ મંગળ સકલ સુિિરિગે ૩૨-૦૮
યોચગગળ હૃદયકે ધિલુક ધિગ
માગમૈક ધવનુતિ પિમાનુ
િાગરદિં તિસહસ્ર જિહ્વેગચળિંદ વચણસુવ
ભૂ ગગિ પાતાળ વ્યાપ્તિ
યોગ ધિદ્રાસ્પદ િેધિપ ગુરુ
િાગિાિિ પદકે િધમસુવે મિદોળિવિત ૩૨-૦૯
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િસ્મ્િવાહિ િચળધિઢિ મૌલેમ્ધુ શેખિ ધશવધિયમ્બક
અમ્ઢકાસુવમઠિ ગિશાદૂ લ િમઢિા
મમ્િજસિ થિય ધિિગધ્વમ્ધ્ય શુધ્ઢ સ્વતતક
સધન્નભ વસ્મ્િસુવે િિવિથે પાચલસો પાવધથિમણ ૩૨-૧૦

ક્વચણત ડમરુ તત્રશૂલ ધશચખ રદિ

a.
c

મચણ ધિશાકિ િેત્ર પિમપિધવત્ર સુિરિત્ર
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પ્રણતકામદ પ્રમથ સુિમુધિ
ગણસુપજૂ િત િિણયુગ િા
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ફચણ ફણાંચિત મુકુટિં જિત

ou
si

વણમદ ધવભંિિ સતત માં પારહ મહદે વા ૩૨-૧૧
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દઅય જ્ઝ્ન્ય ધવભંિિિે ધવરુ

w

પાઅ વૈિાગ્યાધિપતત સં

w

િઇસેમ્મનુ સવકાલરદ સ્મુદવધિત્તુ

w

યઅપતતસખ યિપરિગે સુિ
વૃઅ વૃકદનુજરિ લોકા
ધ્યઅ શુક દુ વાસ જૈગીષવ્ય સંતધયસુ ૩૨-૧૨
હત્તુ કલ્પરદ લવણ િલધિયો
ળુત્તમ શ્લોકિ ઓચલધસ કઇત
કૃ ત્યિાચગ િગત્પતતય િેમરદ કુ શાસ્ત્રગળ
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ચબત્તરિધસ મોરહધસ દુ િાત્મિ
ધિત્યધિિય ધિવાસિે ધિધસદ
કૃ ધત્તવાસગે િધમપે શેષપદાિહુ દેંદુ ૩૨-૧૩
કં બુપાચણય પિમપ્રેમ ધિ
તંચબધિયિેં દેધિપ લઅણે
જંબવતત કાચળિંરદ િીલા ભદ્ર સખધવિંદ

om

િેં બ ષણ્મરહધષયિ રદવ્ય પ

a.
c

દાંબુિગચળગે િધમપે મમ હૃદ
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આ પિં તપિોલુમેધયિંદ સ
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યાંબિરદ િેલસ
ે ચલ ચબડદે તમ્મિસિોડગૂરડ ૩૨-૧૪

દાપિોઇગળે ધિધસ ભગવ

.y

દ્રૂપગુણગળ મારહમે સ્વપતતગળાિિરદ તતચળવ

w

સૌપિચણ વારુચણ િગાત્મિ

w

િાપધિતુ બસ્ણ્ણસુવિ
ે ન્ન
ે મ

w

હાપિાિગળે ચણસરદયચલ પિમમંગળવ ૩૨-૧૫
તત્રરદવતરુ મચણ િેનુગચળગા
સ્પદવેધિપ તત્રદશાલયાબ્બ્િગે
બદિિંદલોપ્પુતતપ્પ ઉપેંદ્ર િંદ્રમિ
મૃદુ મધુિ સુસ્તવરદિરદિંદચલ
મધુસમય ધપકિંતે પાડુ વ

5

મુરદિવાહિિંધિયુગ્મંગચળગે િધમસુવન
ે ુ ૩૨-૧૬
કૃ તતિમણ પ્રદ્યુમ્િ દે વિ
અતુળ બલ લાવણ્ય ગુણ સં
તત ઉપાસિ કે તુમાલાખંડદોળુ િચિપ
િતત મિોહિિંધિ કમલકે
નુતતસુવન
ે ુ ભકુ તતયચલ મમ દુ
૩૨-૧૭

a.
c

om

મતતય કળે દુ સ્મતતય િીયલિસ્ર એમગોચલદુ
િારુતિ િવધવિ ભકુ તત ગં
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ભીિ વાિાધશયોળુ પિમો
ભૂરિ કમાકિિેધિસુવ શ

.y

િીિમાધિ પ્રાણપતત પદ
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દાિ મરહમિ હૃદય ફચણપતત પીઠદચલ ભજિપ

w

w

વારિરુહકાિધમપે મદ્ગુરુિાયિહુ દેંદુ

w

ધવતતમરહમિ ધવશ્વતોમુખ
િતુળ ભુિબલ કલ્પતરુવા
શ્રીતિે ધિધસ સકલેષ્ટ પડે દનુરદિરદ મોરદસુવ
િતત સ્વયંભવ
ુ દઅ વાિ
સ્પતત ચબડૌિિ મડરદ શચિ મ
્મથકુ માિધિરુદ્ધિે મગીયચલ સુમંગળવ ૩૨-૧૯

6

ભવવિધિ િવપોત પુણ્ય
શ્રવણ કીતિ પાદવિરુહ
ભવિ િાધવકિાચગ ભિકિ તારિસુવ ચબડદે
પ્રવહમારુતદે વ પિમો
ત્સવ ધવશેષ ધિિં તિ મહા
પ્રવહદં દધિ કોડચલ ભગવત્ભક્ત સંતતતગે ૩૨-૨૦

om

િિિનુદ્ધરિસુવિ
ે ન
ે ુત ધિિ

a.
c

િિકિનુમતદચલ સ્વયંભવ
ુ
િિધિ શતરૂપા ધિતંચબધિ
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si

મિવાિિ કાયદચલ ચબડદનુ
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મનુધવધિિંદચલ પડદે સુકુમાિકિિોલુમેયચલ

.y

રદિ િધમસુવન
ે ુ એમગે કોડુ સંમંગળવિોચલદુ ૩૨-૨૧

w

િિિ િાિાયણિ હરિ કૃ

w

ષ્ણિ પડે દ પુરુષાથ તેિદચલ

w

તિચણ શધશ શતરૂપરિગે સમિેધિધસ પાધપગળ
ધિિયદોળુ િેલેગોચળધસ સજ્ઝ્િિ
િેિધવયનુ પાચલસુવ ઔદું
બિ સલહુ સલહે મ્મ ચબડદે લે પિમકરુણદચલ ૩૨-૨૨
મધુધવિોધિ મિોિ ઈિો
દધિ મથિ સમયદલુરદધસ િેિે
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કુ િિજવલ્લભિ મસ્તક મંરદિરદ મેિેવ
ધવધુ તવાંધિ પયોિયુગળકે
મધુપિંદદલેિગલે્મિ
દધિપ વંરદપેિનુરદિંતસ્તાપ પરિહરિસુ ૩૨-૨૩
શ્રીવિરુહાંબકિ િેત્રગ
ળે વે મિેયેધિધસ સુિિરિગે ક

a.
c

આ ધવવસ્વાિ એંદે ધિસુવ

om

િાવલબિવીવ તેિરદ મયૂખ ધવસ્તરિપ
ધવ ભાવસુવહધિશેગળચલ કોડ
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લી વસુિ
ં િે યોળુ ધવપધિતિિોડિે સુ જ્ઝ્ન્યાિ ૩૨-૨૪
લોકમાતેય પડે દુ િી િગ

.y

દે ક પાત્રધિચગત્ત કાિણ

w

શ્રીકુ મારિ સમેત િેલેધસદ ધિન્ન મંરદિરદ

w

આ કમલભવમુખરુ ચબડદે પ

w

િાકે નુત ધિિંરદહિો ગુણિ
ત્િાકિિે બસ્ણ્ણસલળવે કોડુ એમગે સ્મિવ ૩૨-૨૫
ફણેયોળુપ્પુવ તતલક તુલસી
મચણગણાંચિત કં ઠ કિદચલ
ક્વચણત વીણાસુસ્વિરદ બહુ તાળગતતગળચલ
પ્રણવપ્રતતપાદ્યિ ગુણગ
ં ળ
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કુ ચણકુ ચણદુ અતતસંભ્રમરદ ગા
યિવ માડુ વ દે વઋધષ િાિદરિગચભિધમપે ૩૨-૨૬
આ સિસ્વતી તીિદચલ ચબ
ન્નૈસલા મુધિગળ નુરડગે િલ
જસિ મહે શાચ્યુતિ લોકં ગચળગે પોચગ
તા સકલ ગુણગળ ધવિારિધસ

om

કે શવિે પિદૈ વવેંદુપ

a.
c

દે ધશધસદ ભઇગુમુધિપ કોડલેમગચખળ પુરુષાથ ૩૨-૨૭
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િસમુખનુ તાિેધિધસ િાિા

gm

ચબસરુહાંબકિા જ્ઝ્ન્યેયચલ સુમ

િસગળુળ્ળ હધવસ્સુગળિવિવરિગોધયદીવ

.y

વસુકુલાધિપ ય જ્ઝ્ન્ય પુરુષિ

w

અસમબલ રૂપંગચળગે વં

w

w

રદસુવે જ્ઝ્ન્યાિ યશસ્સુ ધવદ્યે સુબતુ દ્ધ કોડલેમગે ૩૨-૨૮
તાતિપ્પણેધયિંદ િી પ્ર
ખ્યાતતયુળ્ળિવત્તુ મક્કળ

પ્રીતતધયિંદચલ પડે દવિવરિચગત્તુ મધન્નસુવ
વીતતહોત્રિ સમળે ધિસુવ પ્ર
સૂતત િિધિ ત્વદં ધિ કમલકે
િા તુતતધસ તલેબાગુવે એમ્મ કુ ટુંબ સલહુ વદુ ુ ૩૨-૨૯

9

શતધૃતતય સુતિીવરુચળદ
પ્રતતમ સુતપોધિધિગળુપિા
જિતિ સુસમાધિયોળોચલધસ મૂલોકદોળો મેિેવ
વ્રતતવિ મિીચ્યતત્ર પુલહા
ક્રતુ વધસષ્ઠ પુલસ્ત્ય

om

વૈવસ્વતનુ ધવશ્વાધમત્ર િં ચગિિં ધિગેિગુવન
ે ુ ૩૨-૩૦

a.
c

િાદશારદત્યિોળુ મોદચલગ
િાદ ધમત્ર પ્રવહ માધિધિ

ou
si

ઈ રદવૌકસિનુ રદિાધિ

gm

યાદ પ્રાવરહ ધિિઋતત ધિિિ ગુરુમરહળે તાિ
વ્યાધિયુપટળવચળદુ ધવબુિરિ

w

.y

ગાદિરદ કોડલચખળ મંગળવા કાલદચલ ૩૨-૩૧

w

માિધિધિગળે ધિસુવ ધવષ્વ

w

ક્સેિ િિપ ગજિિરિગે સ
માિિેં ભત્તૈદુ શેષ શતસ્થ દે વગણ
કાિધમસુવન
ે ુ ચબડદે ધમથ્યા

જ્ઝ્ન્યાિ કળે દુ સુબોિધવત્તુ સ

દાનુિાગદલેમગે પરિપાચલસચલ સંપદવ ૩૨-૩૨
ભૂત મારુતવાંતિચભમા

10

િી તપસ્સ્વ મિીચિ મુધિ પુરુ
હૂ તિંદિ પાદમાધિ િયંતિે મગોચલદુ
કાતિવ પુટ્ટિસદે ધવષયરદ
વીતભયિ પદાબ્િદચલ ધવ
પિીત બુતદ્ધયિીયદે સદા પાચલસચલ એમ્મ. ૩૨-૩૩

ધિળે ય કં પિગૈદ પૃથુ મં

a.
c

ગળ પિીઇત િહુ ષ િાચભ યયાતત શધશચબિંદુ

gm

બચલ મોદલુ સપ્તેંદ્રરિવરિગે
કચલત કમિ રદધવિિેં બરુ

om

કુ લઋધષગળેં ભત્તુ હૈ હય

ou
si

ઉચળદ એકાદશ મનુગળુ ઉિથ્ય ચ્યવિ મુખ ૩૨-૩૪

.y

ઓરદસુવ ગુરુગળિે િરિદુ સ

w

હોદિરિગુપદે ધશધસદ મ

w

હદારદકાિણ સવગુણ સંપણ
ૂ હરિયેંદુ

w

વારદસુવ ત્વત્પતતય તોિેં
દાદનુિ બેસગોળલુ સ્થં
ભરદ શ્રીદિાઅણ તોરિધસદ પ્રહ્લાદ સલહે મ્મ
શતસંકેતુળ્ળ ધપ્રય
વ્રત ભિત માંિાત પુણ્યા
ધશ્રતરુ િય ધવિયારદગળુ ગંિવિેં ટુ િિ
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૩૨-૩૫

હુ તવહિ પાવક સિાતિ
ધપતૃગળે ળ્વરુ ચિત્રગુપ્તરુ
પ્રતતરદિરદ પાચલસચલ તમ્મવિેં દુ એમગોચલદુ ૩૨-૩૬
વાસવાલય ધશબ્લ્પ ધવમલ િ
લાશયગળોળુ િધમપ ઊવધશ
ભેશ િધવગળ રિપુગળે ધિસુવ િાહુ કેતગ
ુ ળુ

om

શ્રીશપદ પંથાિ ધૂમા

a.
c

િીશ રદધવિરુ કમિરિગે સ

gm

દા સમાિ રદવૌકસરુ કોડલેમગે મંગળવ ૩૨-૩૭

ઘિપ પિ્યાધિરુદ્ધિ

ou
si

દ્યુિરદ શામલ સં જ્ઝ્ન્ય િોરહચણ

.y

વધિતે બ્રહ્માંડાચભમાધિ ધવિાટદે ધવયિ

w

િેિવ
ે ે િા િલધવિંદે દે વા

w

િિ મરહળે સ્વાહાખ્યિાલો

w

િિે કોડચલ ધિધવઘ્િરદિં ભગવદ્ગુણંગળચલ ૩૨-૩૮
ધવધિધપતિ પાદાંબુિગચળગે
મધુપિંદરદ ધવિાજિપામલ
ઉદકગચળગે સદાચભમાધિયુ એંદે ધિધસકોંબ
બુિગે િા વંરદસુવે સ્મો
દરદ ધિિં તિ ઓચલદુ એમગે

12

અભ્યુદય પાચલસલેંદુ પિમોત્સહદલનુરદિરદ ૩૨-૩૯
શ્રી ધવરિિંિાદ્યિ મિકે ધિલુ
કાવકાલકુ િિિિરહતિ
તાવોચલધસ મગિેંદુ મુરિધસ લીલેગળ િોળ્પ
દે વરકગે વંરદપે યશોદા

a.
c

પાવલોકિરદિંદ સલુહુવદુ ે મ્મ સંતતતય ૩૨-૪૦

gm

પામિિનુ પધવત્રગૈસુવ
શ્રી મુકુંદિ ધવમલ મંગલ

om

દે ધવગાિધમસુવન
ે ુ ચબડદે કૃ

ou
si

િામગચળગચભમાધિયાદ ઉષાખ્ય દે ધવયરુ
ભૂધમયોળગુળ્ળચખળ સજ્ઝ્િિ

.y

િામયારદગળચળદુ સલહચલ

w

w

આ મરુતિ મિેય વૈદ્યિિમચણપ્રતતરદિરદ ૩૨-૪૧

w

વિધિવસિે વિારદ્ર ધિિય
સ્તિ ધવિાજિતે િેતિાિે
તિ ધવિાિકે ગંિ િસ રૂપારદ ગુણ વપુષે
મુધિકુ લોત્તમ કશ્યપિ ધિિ
તનુજે ધિિગાિધમપે એન્નવ
ગુણગળે ચણસદે પાચલપુદુ પિમાત્મિિાંચગ ૩૨-૪૨
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પુરુટલોિિ ધિન્ન કિો
ય્દદિલુ પ્રાધથસે દે વતેગળુ
ત્તિવ લાચલધસ તંદ વિાહરૂપ તાિાચગ
િિચણ િિધિ ત્વત્પદાબ્િકે
એિચગ ચબન્નૈસુવન
ે ુ પાદ
૩૨-૪૩

om

સ્પરુષ મોદલાદચખળ દોષગળે ચણસરદરુ એંદુ

a.
c

હરિગુરુગળચિસદ પાપા
ત્મિિ ધશઇસલોસુગ શિૈ

ou
si

તિચણિંદિ ધિન્ન પાદાં

gm

શિિેધિધસ દુ ષ્ફલગળીવ ધિિં તિવુ ચબડદે
બુરુહગચળગાિધમપે બહુ દુ

w

.y

સ્તિભવાણવ મસ્ગ્િિાદે ન્નનુદ્ધરિસબેકુ ૩૨-૪૪

w

ધિિતતશય સુ જ્ઝ્ન્યાિ પૂવક

w

ધવિચિસુવ ધિષ્કામ કમગ
ળરિતુ તત્તત્કલદચલ તજ્ઝ્િ્યફલિસવ
હરિય િેમદ લુચણધસ બહુ જી
વરિગે કમપિેધિપ ગુરુ પુષ
કિનુ સજત્ક્રયંગળચલ ધિધવઘ્િતેયકોડચલ ૩૨-૪૫
રિધિવાસિ પિમ કારુ
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ણ્યાધિવાસસ્થાિિે ધિપ કૃ
શાનુિરુ સહસ્રષોડશશતરુ શ્રીકૃ ષ્ણ
માધિધિયિે પ્પત્તુ યુક્તરુ

દાિવરુ મૂવત્તુ િાિણ

જિજમિપ્સિરુ ગંિવરિગે િધમપે ૩૨-૪૬

કાત્યયિી વ્રત િરિધસ કે લરુ દ

a.
c

િાયુિિે પતતયેધિધસ કે લવરુ જિતિદબ્લ્લ
વાયુધપતિોચલધસદરુ ઈબગે

gm

તોયસિસિ પાદકમલકે

om

આ યમુિય
ે ોળુ સાદિરદ

ou
si

િા યેિગુવે મિોિથંગળ સચલસલનુરદિવુ ૩૨-૪૭

.y

રકન્નિરુ ગુહ્યકરુ િાઅસ

w

w

પન્નગરુ ધપતૃગળુ ધસદ્ધરુ
સન્નુતાજિિરુ સમરિવિમિ યોધિિરુ

w

ઇધન્નવિ ગણવેંતુ બસ્ણ્ણસ
લેન્નળવે કરુણદચલ પિમા
પન્નિરિગે કોડચલ સ્મુદ સુપ્રતાપવનુ ૩૨-૪૮
નૂરુ મુધિગળુચળદુ મેલણ
નૂરુ કોરટ તપોિિિ પા
દાિધવિંદકે મુચગવે કિગળનુદ્ધરિસલેંદુ

15

મૂરુ સપ્ત શતાહ્વયિ તોિે
દી ઋધષગચળગાિંતિદચલહ
ભૂરિ ધપતૃગળુ કોડચલ એમગે સદા સુમંગળવ૩૨-૪૯
પાવિકે પાવિિેધિસુવ િ
માધવિોદિ ગુણગણંગળ
સાવિાિદલેક માિસિાચગ સુસ્વિરદ

om

આ ધવબુિપતત સભેયોળગે િા

a.
c

િાધવલાસરદ પારડ સુચખસુવ

િવિ મંગળ રદવ્યિામ

ou
si

ભુવિ પાવિિેધિપ લકુ મી

gm

દે વગંિવરુ કોડચલ એમગચખળ પુરુષાથ ૩૨-૫૦

.y

સ્તવિગૈવ મનુષ્યગંિવરિગે વંરદસુવ

w

પ્રવિ ભૂભિ
ુ રુચળદુ મધ્યમ

w

કુ વલયપિેં દેધિધસકોંબિ

w

રદવસરદવસંગળચલ િેિવ
ે ન
ે ુ કિણ શુતદ્ધયચલ ૩૨-૫૧
શ્રી મુકુંદિ મૂતતગળ સૌ
દાધમધિવોલ હૃદયવારિિ
વ્યોમ મંડલ મધ્યદચલ કાણુતચલ મોરદસુવ
આ માનુષ્યોત્તમિ પદયુગ
તામિસગચળગેિગુવે સદા

16

કાધમતાથગચળત્તુ સલહચલ પ્રણતિિતતતય ૩૨-૫૨
ઈ મહીમંડલદોચળહ ગુરુ
શ્રીમદાિાયિ મતાનુગ
િા મહા વૈષ્ણવિ ધવષ્ણુ પાદાબ્દ મધુકિિ
સ્તોમકાિધમસુવિ
ે વિવિ
િામગળ પેળલળવે બહુ ધવિ

a.
c

om

યામ યામંગળચલ બોધિસલેિગે સ્મતતય ૩૨-૫૩

વાિ મુખ્ય સુપાત્રિે ધિપ સ

gm

માિિદયિ કરુણપાિા

તાિતમ્યત્મક સુપદ્યગ

ou
si

િોરુહાસિ વાચણ ઋદ્રેં દ્રારદ સુિધિકિ

.y

ળારુ પરઠસુવિા િિરિગે િ

w

w

માિમણ પૂિૈસલીબ્પ્સત સવકાલદચલ ૩૨-૫૪

w

મૂરુ કાલંગળચલ તુતતસે શ
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