વ્યાપ્થ સંધિ
હરિકથામ્ર્ઇતસસાિ ગુરુગળ
કરુણરદિંદાપધિત ુ પેળુવે

om

પિમ ભગવદ્ભક્તસરિદિાદિરદ કેળુવુદુ.

પુરુષ પુરુષોત્તમ્મ અિાઅિ

a.
c

પુરુષરૂપત્રય પુિાતસિ

ou
si

પુરુષસ ૂક્તસ સુમેય તસત્તતસ

gm

પુરુષ પુજિતસપાદ પુણાિંદ િ~ન્યાિમય
પુરુષ હઇત્પપુ્કિધિયય મહ

w

w

.y

પુરુષજંડાંતસિરદ બરહિરદવ્યાપ્તસ ધિલયપ્તસ ૩-૧

w

સ્ત્રીિપુસ
ં ક પુરુષ ભ ૂસલય
યાિયાધિય ગગિમિ શધશ
ભાનુ કાયગુણ પ્રકઇધતસયોળગદદુ તસાિલ્ય
એનુ ઇવિ મહામરહમે કડે
ગાણિિભવ શક્રમુખરુ ધિ
ુ ે ધવચારિસલુ ૩-૨
િાધિસલુ માિવરિગળવડુવદ

ગંિ િસ રૂપ સ્પિશ શ
બ્દદદુ તસાિલ્યદિદિ પેસ
ુ જીવરિગે તસપકનુ તસાિાલગ
રિિંદ કિે સતસ
પદરદકદરડહ પિમકરુણા

om

ધસિંધ ુ શાશ્વતસ મિવે મોદયા

ou
si

ધિવુગળલય વાક પાલણપાદા

gm

શ્રવણ િયિ ઘ્રાણ ત્પવગ્રસ

a.
c

રદિંરિય ગળોળલગદ્દુ ભોલગસુધતસહનુ ધવષયગળ ૩-૩

દ્યવયવગળલળ તસદ્ગુણગળલળ તસત્પપધતસગળોળગે

.y

પ્રધવતસતસનુ તસાિાલગ કઇધતસપધતસ

w

w

ધવધવિકમવ મારડ મારડધસ

w

ભવકે કાિણિાલગ ધતસરુલગસુધતસહનુ ધતસલળસદયે ૩-૪
ગુલણગુણગળોળલગદ્દુ ગુલણગુણ
િેધિસુવનુ ગુણબદ્ધિાગદે
ગુણિ પુણ્યાપુણ્યફય ભ્રહ્મરદ ચેતસિકે
ઉલણસુતસવિોળલગદ્દુ વ ૃજિિા

દિ લચદાિંદૈક દે હનુ
કોિેગે સચિાચિ િગદ્ભુકુવેધિપિવ્યયનુ ૩-૫
ધવદ્યે તસાિેંદેધિધસકદબધિ
રુદ્ધ દે વનુ સવજીવિ

om

બુદ્ધદ્ધયોળ િેયેધસદ્દુ કઇધતસપધતસ બુદ્ધદ્ધયેધિસુવનુ
ધસદ્ધ િામક વાસુદેવિ

a.
c

ધસદ્ધદ્ધ યેધિસુવ સંકરુષણ પ્ર
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si

gm

વદ્યરૂપ ચત ુ્ટયગળરિતસવિે પંરદતસનુ ૩-૬
તસનુચત ુ્ટયગળોળુ િાિા

.y

યણનુ હઇત્પકમયા્ય ધસિંહા

w

w

સિદોળધિરુદ્ધારદ રૂપગલળિંદ શોલભસુતસ

w

તસિગે તસાિે સેવ્ય સેવક
િેધિધસ સેવાસક્તસ સુિિોળ
ગિવિતસ િેયેધસદ્દુ સેવેય કૈ કદબિવિં તસે ૩-૭
જગિ સ્વપ્િંગળોળુ વિ
ભોલગશયિ બહપ્ર
ુ કાિ ધવ

ભાગગૈધસ ધિિં શ જીવિ લચચ્છિીિવનુ
ભોગધવત્તુ સુશપ્ુ પ્તસકાયરદ
ૂ ુ વતસ
સાગિવ િરદ કડ
ં ે ધવ
યોગ િરહતસનુ અંશગળિેકત્રવૈરદસુવ ૩-૮

om

ભાયરિિંદોડગ ૂરડ કાિણ

સ ૂયરકિણગળંતસે તસન્નય

ou
si

વીયરદિંદલય કોડુતસ કોળુધતસહ

gm

પ્રેયરૂપગલળિંદ પટતસંત ુગળવોલયદ્દુ

a.
c

કાયવસ્ત ુગળપ્લ્ય પ્રેિક

.y

િાયરિગે ઈતસિ ધવહાિવુ ગોચરિપુદેિો ૩-૯

w

w

િિક તસન્નાત્પમિગે વિ ભ ૂ

w

ષણ દુકૂયવ તસોરડધસ તસા વં
દિેય કૈ કોળુતસવિ હિસુતસ હરુષ બડુવતસ
ં ે
વિરુહઅ
ે ણ પ ૂજ્ય પ ૂિક
િેધિધસ પ ૂજસાિિ પદા
થનુ તસિગે તસાિાલગ ફયગળિીવ ભિકરિગે ૩-૧૦

તસંદે બહસ
ં મરદ તસન્નય
ુ ભ્ર
ુ ળગવ િેિરહ મદુવેય
બંધબ
િંદિગે તસા મારડ મિેયોળલગડુવ તસેિિંતસે
ઇંરદિાિવ તસન્ન ઇચ્છે ગ
લળિંદે ગુણગળ ચેતસિકે સં

a.
c

દલણધસ પ્રધતસધછિદલય પોિમ

gm

તસઇણકઇતસાયયદોળગે પોગે સં

om

બંિગૈધસ સુખાસુખાત્પમક સંસ્કઇધતસયોલળડુવ ૩-૧૧

ou
si

ટ્ટિયધિિવનુ તસોરિતસોિદલયપ્પ તસેિિંતસે
વિિજંડદોળલખળ જીવિ

.y

તસનુધવિોળ હોિલગદ્દુકાણીસ

w

w

w

દધિધમષેશનુ સકય કમવ માળ્પિવિં તસે ૩-૧૨
પાદપગળરડગેિેયે સલયયવુ
તસોદુ કદબેગળુબ્બ્બ પુ્પ
સ્વાદુ ફયવીવંદદલય સવેશ્વિનુ િિિા
િાિિેય કૈ કદડુ ભ્રહ્મ ભ
વારદગળ િામદલય ફયધવ

ત્તાદરિસુવનુ તસન્ન મરહમેય તસોિગોડ િગકે ૩-૧૩
શઇધતસતસધતસગલળગે ગોચરિધસદ
પ્રધતસમજિંદાત્પમિચ્યુતસ
ધવતસતસ ધવશ્વાિાિ ધવદ્યાિીશ ધવધિિિક

om

પ્રધતસરદવસ ચેતસિિોળગે પ્ર
કઇતસ પુરુષિંદદલય સંચરિ

gm

a.
c

સુતસ ધિયમ્ય ધિયામકનુ તસાિાલગ સંતસૈપ ૩-૧૪

ou
si

મિ ધવષયદોળલગરિધસ ધવષયવ
મિદોળગે િેયેગોલળધસ બલુ ન ૂ

.y

તસિવુ સુસમીચીિધવદુપાદે યવેંદરુધપ

w

w

કિધસયાદરુ તસન્ન પાદવ

w

િેિવિીયદે સવિોળલગ
દ્દનુભધવસુવનુ સ્થ ૂયધવષયવ ધવશ્વિેંદેધિધસ ૩-૧૫
તસોદકનુ તસાિાલગ મિ મોદ
યાદ કિણદોલળદ્દુ ધવષયવ
િૈદુવનુ ધિિપ ૂણસુખમય ગ્રાાઃયગ્રાહકનુ

વેદવેદ્યનુ ધતસલળયદવિો
પારદ ભુજં િસુતસેલ્યિોળગા
હ્લાદ પડુવનુ ભક્તસવત્પસય ભાગ્યસંપન્ન ૩-૧૬

ભક્તસવત્પસય ભયધવિાશિ

ગેત્તિોડલુ સુત્તલયપ્પનુ

gm

મત્તિંદરદ મત્પયિોળહોિ

a.
c

સત્પયકામ શિણ્ય શ્યામય કોમયાંગ સુખી

om

ધિત્પયધિગમાતસીતસ ધિગુણ

ou
si

અત્પયધિક સંતસઇપ્તસ ધત્રિગદ્વવ્યાપ્તસ પિમાપ્તસ ૩-૧૭

.y

પધવ હરિન્મલણ ધવદ્ર ુમદ સ

w

w

ચ્છધવગળંદરદ િાજિસુતસ મા

w

િવ ધિિં તસિ દે વમાિવ દાિવિોલળદ્દુ
ધત્રધવિ ગુણકમ સ્વભાવ
પવિમુખ દે વાંતસિાત્પમક
રદવસરદવસરદ વ્યક્તસમાડુતસયવિોલળદ્દુલણપ ૩-૧૮
અણુમહધત્તિોલળપ્પ ઘિ પિ

માણુધવિોળગડલગસુવ સ ૂક્શ્મવ
મુણલુ ગસુવ તસેલયસુવ સ્થ ૂયગળવિ માયધવદુ
દનુિિક્કસયેલ્યરિવિોળુ
ુ ે નલ
ુ ૂખય
મુધિદુ માડુવદ

om

ઓિકેગળુ િાન્યગળ હલણવંદદલય સંહરિપ ૩-૧૯

દી ધવિદયાવગલયપ્પરુ

ou
si

જીવિધિકાિાનુસાિદ

gm

મ ૂવિોળલગવલગલ્ય સ્િેહોદાસીિ દ્વેષ

a.
c

દે વ માિવ દાિવરુ એં

યીવ સુખ સંસાિ દુાઃખવ

w

w

.y

તસા ઉણદોયવિવરિગુલણસુતસ ધિગતસાશિનુ ૩-૨૦

w

એપ્લ્ય કેલળદિે પ્લ્ય િોરડદ
િે પ્લ્ય બેરડદિે પ્લ્ય િીરડદ
િે પ્લ્ય ઓરડદિે પ્લ્ય આરડદિે પ્લ્ય ઇરુધતસહનુ
બપ્લ્યદરિગધતસબપ્લ્યદનુ સરિ
ઇલ્ય ઇવગાવપ્લ્ય િોડલુ
ખુલ્ય માિવિોલ્યિપ્રધતસમલ્ય િગકેલ્ય ૩-૨૧

તસપ્તસ યોહવુ િોળ્પ િિરિગે
સપ્તસજિવ્હિ તસેિરદ તસોપુદુ
ુ ુ પુવદોપારદ
લુપ્તસપાવક યોહકાંબદ
સપ્તસવાહિ ધિલખળિિિોળુ

om

વ્યાપ્તસિાદુદરિિંદ સવરુ

ou
si

ભોરુહગ
ં ળ લચત્રફયિસ

gm

વારિદનુ મળે ગરિયે બેળેરદહ

a.
c

આપ્તસિાલગહિે લ્ય કાયરદ રહતસવ કૈ કદડુ ૩-૨૨

બેિે બેરિપ્પંતસે બહધુ વિ જીવિોળલગદ્દુ

.y

માિમણિવિવિ યોગ્યતસે

w

w

મીિદયે ગુણકમગળનુ

w

ુ દે વધિગે વૈષમ્યવેપ્લ્યહદ
સાિ િડેસવ
ુ ો ૩-૨૩
વારિજપ્તસિ રકિણમલણગળ
સેરિ તસત્તદ્વણગળનુ ધવ
કાિગૈસદે િોળ્પરિગે કંગોલળસુવદ
ં દલય
માિમણ યોકત્રયદોલળહ

મ ૂરુધવિ જીવિોળલગદ્દુ ધવ
હાિમાડુવિવિ યોગ્યતસે કમવનુસરિધસ ૩-૨૪
િયવિપહરિસુવ ઘલળગે બ
દે ળેદુ હોડેવદ
ં દલય સંતસતસ કતસઇ તસાિાલગ
ફયગળનુ દે વાસુિિ ગણ

a.
c

હયિિાનુિ પુણ્યપાપદ

om

ટ્ટયનુલળદુ જૈઘંતસે કૈ ધપરડ
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દોળુ ધવભાગવમારડ ઉલણસુતસ સઇયાલગપ્પ ૩-૨૫
પદરદકદરડહ સવિોળુ સં

.y

બંિવાગદે સકયકમવ

w

w

િં દદલય તસા મારડ મારડધસ તસત્પફયગળુણદે

w

કુંરદદણુ મહત્તેધિપ ઘટ
ું
મંરદિરદ સવત્ર તલબહ
બાંદળદ તસેિિંતસે ઇરુધતસપ્પનુ િમાિમણ ૩-૨૬
કાદકબ્બ્બણ રહરડદુ બરડયલુ
વેદિેય ુ યોહગલળગલ્યદે

આદુદે િૈ અિળગા વ્યથે એનુ મારડદરુ
આરદદે વનુ સવજીવિ
કાદુકદરડહિોળહોિગે દુાઃ
ખારદગળુ સંબિ
ં વાગુવદે િો લચન્મયગે ૩-૨૭
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મળયમિેગળ મારડ મક્કળુ
કેયવુ કાયદયારડ મોદરદ
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શ્ચયનુ તસાિાલગદ્દુ સયહવ
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હયવુ બગેયલય ધિધમસુવ ધિ
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ત ુલળદુ કેરડસુવ તસેિરદ યકુમીિમણ યોકગળ
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એયરુલણયવોય નુગુ
ં વગે એપ્લ્યહુદોસુખદુાઃખ ૩-૨૮
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વેષ ભાષેગલળિંદ િિિ પ્ર
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ુ િટપુરુષિોય
મોષગૈસવ
દોષદૂિનુ યોકદોળુ બહરૂુ પમાધતસિલય
પોધષસુવિવિવિ મિદલભ
યાષેગળ પ ૂિૈ સુતસનુરદિ
પોધષસુવ પ ૂતસાત્પમ પ ૂણાિંદ િ~ન્યાિમય ૩-૨૯

અિમ માિવિોવ મંત્રૌ
ષિગળનુ તસાિરિત ુ પાવક
ઉદકગળ સંબિ
ં ધવલ્યદે ઇપ્પિદિોળગે
પદુમજંડોદિનુ સવિ
હઇદયદોળલગિે કાયગુણ
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ઓંદુ રૂપદોલળહવુ યોકગ
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ઓંદુ ગુણદોળગિંતસ ગુણગળુ
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ુ ે ધિિં િિગે ૩-૩૦
કમદ કલુષ સંબિ
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રિિંદ કિે સતસ
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િંદમય પરિપરિ ધવહાિવ મારડ મારડસુવ ૩-૩૧
એલ્યિોળુ તસાધિપ્પ તસન્નોળ
ગેલ્યિનુ િરિધસહનુ અપ્રધતસ
મલ્ય મન્મથ િિક િગદાદ્યંતસ મધ્યગળ
ુ ભરિતસ દાિવ
બલ્ય બહગ
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દલ્યણ િગન્નાથધવઠલ્ય
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ભકુતસધિગે ૩-૩૨

