
દત્ત સ્વાતતં્ર્ય સધંિ 
 
હરિકથામૃઇતસાિ ગુરુગળ 
કરુણરદિંદાપધિતુ પળેુવ ે
પિમ ભગવદ્ભક્તરિદિાદિરદ કેળુવદુુ 
 
કારુણણક હરિ તન્નોણળપ્પા 
પાિ સ્વાતતં્રય ગુણરદ 
િાનૂરુ તગેેદુ સપાદ આિોંદધિક અિવતુ્ત 
િારિણગત્ત દ્વિષોડશાધિક 
નૂરુ પાદત્રયવ તન્ન શ 
િીિદોળગીપરિ ધવભાગવ મારડ દ્વત્રપદાહ્વ ૦૧ 
 
સત્યલોકાધિપિોળગે ઐ 
વતે્તિડુ પવમાિિોળુ િા 
લ્વતુ્ત મેલેંટધિક ધશવિોળણગટ્ટધિપ્પતુ્ત 
ણિત્તજેંદ્રિોળૈદધિક દશ 
તત્ત્વમાધિગળેધિપ સુિિોળુ 
હતુ્ત ઈિૈદણિળજીવિોણળટ્ટ ધિિવદ્ય ૦૨ 
 
કણલમોદલગુોંડણિળ દાિવ 
િોળગે િાલ્વતૈ્તદુ ઈ પરિ 
દ્વતણળદુપાસિ ેમાડુ મિેયદે પિમ ભકુદ્વતયણલ 
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ઇળેયોળગે સિંરિસુ લકુમી 
ધિલયિાળાળેંદુ સવ 
સ્થળગળણલ સતંસુૈદ્વતપ્પનુ ગળેેયિદંદણલ ૦૩ 
 
અવધિપ સ્વાધમત્વ િમવ 
સ્વવશમાત્યરિણગતુ્ત તા મ 
ત્તવિ મુિદણલ િાજકાયવ મારડસુવ તિેરદ 
કધવણભિીરડત તન્ન કળેગળ 
રદધવજ દાિવ માિવિોણળ 
ટ્ટધવિત ગુણત્રયજ કમવ મારડ મારડસુવ ૦૪ 
 
પણુ્યપાપગળીતિેરદ કા 
રુણ્યસાગિ દેવદાિવ 
માિવિોણળટ્ટવિ ફલ વ્યત્યાસવિ ેમારડ 
બન્નબરડસુવ ભક્ક્તહીિિ 
સનુ્નતસુકમ ગળ તગેેદુ 
પ્રપન્નરિગે કોટ્ટવિ સુિબરડસુવનુ સુભજુાવ્હ ૦૫ 
 
માણણકવ કોંડંગરડયોળજજ 
વાિ કોત્તાપરુુષિ સમા 
િાિ માડુવ તિેરદ દૈત્યરુ ધિત્યદણલ માળ્પ 
દાિ યજ્ઝ્િારદગળ ફલ યજ 
માિ તાિપહરિધસ અસમી- 
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િીિ સુિગળ કોટ્ટુ અસુિિ મત્તિનુ માળ્પ ૦૬ 
 
એણલાિંિિમલરકિણ ક્રમેણ વધૃ્ઢિયિધૈિ લોગિ 
કાણગોડરદહ કત્તલયે ભણંગસુવ તિેદંત ે
વિૈતયેાસંગિ મૂદ્વત 
ઢયાિવળુ્ળ મહાત્મરિગે સુજ્ઝ્્યાિભક્્યાધિગળુ 
વધિધસ સુિવ કોડુદ્વતહવ ુ૦૭ 
 
દત્ત સ્વાતતં્ર્ય સધંિ 
જિપિરિકેય િોિ પગલોળુ 
િિવ કદ્દોયીવ્યલવિ 
વગુણગળેણણસદે પોિેવ કોડરદિે ધશઇસુવ તિેરદ 
અનુણિતોણિતકમ કૃષ્ણા 
પણવિેલ ુકૈગોંડુ તન્નિ 
મિયેોણળટ્ટિદંપરડસુવ માિવાિતિ ૦૮ 
 
અન્નદન્નાદન્ન િામક 
મુન્ન પળે્દ પ્રકાિ જીવિો 
ળન્નરૂપ પ્રવશેગૈદવિવિ વ્યાપાિ 
બન્નબડદલે મારડ મારડધસ 
િ્યરિવિહુદેંદેધિધસ ત્ર ૈ
ગુણ્યવજજત તત્તદાહ્વયિાણગ કિેસુવનુ ૦૯ 
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સણલલ ણબિંદુ પયોબ્ધિયોળુ બી 
ળલ ુધવકાિવિદૈબલ્લદેુ 
જલવ ુતદ્રપૂવિ ેઐદુવદેુલ્લ કાલદણલ 
કણલમલાપહિણિસુવ સ 
ત્કુલજિ કુકમગળુ તા ધિ 
ષ્કલષુકમગળાણગ પરુુષાથગળ કોડુદ્વતહવ ુ૧૦ 
 
મોગદોળગે મોગધવટ્ટુ મુરદ્દધસ 
મગુધવધિિં ણબણગદબ્પ્પ સ્િહેરદ 
તગેેદુ તન્ન સ્થિગળુણણસુવ જિધિયદંદણલ 
અગણણતાત્મનુ તન્ન પાદા 
ધજગળ િધેિપ ભક્તજિરિગે 
પ્રઘટકનુ તાિાણગ સૌખ્યગળીવ સવત્ર ૧૧ 
 
તોરટગનુ ભધૂમયોળુ બીજવ 
િાટબેકેંદેનુત રહતદણલ 
મોટેધયિં િીિેધત્ત સધસગળ સતંસુૈવતં ે
પાટુ બડદલે જગરદ જીવિ 
ઘોટકાસ્યનુ સૃજજધસ યોગ્યત ે
દાટગોડદલે સલહુુદ્વતપ્પનુ સવકાલદણલ ૧૨ 
 
ભધૂમયોળુ જલધવિે થષૃાથનુ 
તા મિેદુ મોગવધેત્ત એણ્દેસ ે
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વ્યોમમંડલદોળગે કાણદે ધમડુકુવદંદણલ 
શ્રીમિોિમ સવતં 
યાધમયાણગિે દ્વતણળયદનુરદિ 
ભ્રામકરુ ભજજસુવરુ ભકુદ્વતયલ્યદેવતયે ૧૩ 
 
મુખ્યફલ વકંુૈઠ મુખ્યા 
મુખ્યફલ મહિારદલોકા 
મુખ્યફલ વષૈધયકવેંદરિદદ્વતભકુદ્વતધયિંદ 
િક્કસારિય ભજજસુતલે ધિ 
દુુઃિિાગુ ધિિંતિરદ મોિે 
પોક્કવિ ણબડ ભક્તવત્સલ ભાિતીશ ધપત ૧૪ 
 
વ્યાધિધયિં પીરડત ધશશુધવગે ગુ 
ડોદકવ િિેેદુદકે ઓઉ 
ષિતદુે કુરડસુવ તાધયયોપારદયણલ સવજ્ઝ્્ય 
બાદિાયણ ભક્તજિકે પ્ર 
સાદરૂપકિાણગ ભાગવ 
તારદયણલ પણેળદનુ િમાથગળે ફલવેંદુ ૧૫ 
 
દૂિદબ્લ્લહ પવત ઘિા 
કાિ તોપદુુ િોળ્પ જિરિગ ે
સાિેગેય્યલ ુસપવ્યાઘ્રગણળિંદ ભયધવહુદુ 
ગોિતિ સસંાિ સૌખ્યા 

5

www.yo
us

igm
a.c

om



સાિતિવેંદરિતુ  ધિત્ય િ 
માિમણિાિાધિસુવિદરિિંદ બલ્લવરુ ૧૬ 
 
કેસિઘટગળ મારડ બેધસગ ે
ણબધસલોણળટ્ટોણણગધસદિદુ ઘિ 
િસવ તુંબલબુહુદે સવસ્વતતં્ર તાિેંબ 
પશુ પિિિિેનુે માળ્પા 
િશિ દાિ સ્િાિકમગ 
ળોસરિ પોપવુ ુબરિદે દેહાયાસવિ ેકોટ્ટુ. ૧૭ 
 
એિદુ િીકે્ષગણળહવ ુભાુઃયામ્થિવધેિપ િામિણલ બુિરિમ 
િરિથ ુિીણક્ષથિાગુ િીઘઢવષેગળ ણબતુ્ત 
હરિયે સવો્થમ્મ ક્ષિાક્ષિ પરુુષપજૂજથપાિ 
જ્માઢયિધવદૂિ સુિા્મ સવગિમે્ધ ુસ્મરિસુધથરુ ૧૮ 
 
હેયવસ્તગુણળલ્લ ઉપા 
દેયવસ્તુગણળલ્લ ્યાયા 
્યાય િમગણળલ્લ િેષાસૂયે મોદણલલ્લ 
તાધયતદેંગણળલ્લ કમલદ 
ળાયતાઅગેિલ ુઈસુવ 
કાધયયંદરદ મુણગુગોડદે ભવાબ્ધિ દારટસુવ ૧૯ 
 
મંદિાદરુ સરિયે ગોપી 
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િદંિ શ્રીમુદે્રગળ િલ 
ધવિંદે િરિસુત શ્રીતલુધસપદ્માઅસિગળનુ 
કંિિદ મઢયદણલ િરિધસ મુ 
કંુદ શ્રીભિૂમણ દ્વત્રજગ 
િંદ્ય સવસ્વાધમ મમકુલદૈવવિે ેપોિેવ ૨૦ 
 
પ્રાયિિમદરદિંદ જિરિગે 
િાયક પ્રભવુેંબ પવૂરદ 
તાધય પોટે્ટયોણળિલ ુપ્રભવુેંદેકે કિેયિેલૈ 
કાય ધિન્નનુ ણબટ્ટુ પોગલ ુ
િાય િીિેંબુવ પ્રભતુ્વ પ 
લાયિવિરૈદતુ સમીપદણલદ્દિદુ તોરુ ૨૧ 
 
વાસુદેવકૈપ્રકાિરદ 
ઈશિધેિસુવ બ્રહ્મરુદ્ર શ 
િીશ મોદલાદમિિેલ્લરુ દાસિેધિસુવરુ 
ઈ સુમાગવ ણબટ્ટુ સોહમ ુ
પાસિયે ગૈવ િિ દેહજ 
દૈધશક ક્લેશગળુ બિલવિકેે ણબરડધસકોળ ૨૨ 
 
આ પિબ્રહ્મિણલ દ્વત્રજગ 
દ્વવ્યાપકત્વ ધિયામકત્વ 
સ્થાપકત્વ વશત્વ ઈશત્વારદ ગુણગણળગ ે
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લોપધવલ્લૈક પ્રકાિ સ્વ 
રૂપવધેિપવુ ુસવકાલરદ 
પોપવુલ્લવ ુજીવરિગે દાસત્વદોપારદ... ૨૩ 
 
ધિત્યનૂતિ ધિધવકાિ સુુઃઋ્થમ 
પ્રણવસ્થ વણો 
ત્પધત્તકાિણ વા્ગ્મિોમય સામગાિિત 
દત્ત કધપલ હયાસ્ય રૂપરદ 
પઠૃ પઠૃગ્જીવિોળણગઢધ ુપ્રવદ્વતસુવિવિવિ યોગ્યત ેકમવનુસરિધસ ૨૪ 
 
શુ્રધથગળાથિ માથ ુધવમલસ્મૃધથગળાથિ ધશકે્ષ 
જીવ પ્રથધથપ્રકૃધથગળેિદુ પ્રધથમેગળેધિધસકોળુધથહવ ુ
ઇથિ કમગળેલ્લ લકુ્ષમીપધથગે પજૂજગળેમ્ધ ુસ્મરિસુથ 
િતુિધવિ પરુુષાઠગળ બદેધિરુ સ્વપ્િિણલ ૨૫ 
 
ભથૂળારિપિાજ્ઝ્્યિાિક ધથૂરિગે સવેાનુસાિરદ 
વતેિવ કોટ્ટવિ સતંોધષસુવ તિેિતં ે
માતરિશ્વધપ્રયનુ પિમ 
પ્રીદ્વતપવુક સદ્ગુણગંળ 
ગાયકિ સતંોષપરડસુવધિહપિંગળણલ  ૨૬ 
 
દીપ રદવદણલ કંડિાદડે 
લોપગૈસુવિાઅણ હરિ સ 
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મીપદબ્લ્લિે િદંિામ સુિદંવધેિસુવવુ ુ
ઔપિારિકવલ્લ સુજિિ 
પાપકમવ ુપણુ્યવધિપદુુ 
પાધપગળ સત્પણુ્યકમવ ુપાપવધેિસુવદુ. ૨૭ 
 
િિવ સપંારદસુવ પ્રદા 
વણણકિંદરદ કોધવદિ મિ ે
મિગેળણલ સિંરિસુ શાસ્ત્રશ્રવણગોસુગરદ 
મિિગૈદુપદેધશસુત દુ 
જિિ કૂડાડરદરુ સ્વપ્િરદ 
પ્રણતકામદ કોડુવ સૌખ્યગણળહપિંગળરદ ૨૮ 
 
કાિક રક્રય દ્રવ્ય ધવભ્રમ 
મૂરુધવિ જીવરિગે બહુ સ ં
સાિરકવ ુકાિણવધેિસુવવુુ એલ્લ કાલદણલ 
દૂિ ઓરડધસ ભ્રામકત્રય 
મારિગોળગાગદલે સવા 
િાિકિ ણિિંદ્વતસુતણલરુ સવત્ર મિેયદલે. ૨૯ 
 
કિણકમવ મારડદિે ધવ 
સ્મિણ ેકાલરદ માતુગણળગુ 
ત્તિવ કોડદે સુમ્મધિપ્પનુ જાગિાવસ્થ ે
કરુણણસલ ુવ્યાપાિ માડુવ 
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બિલ ુિાલકવસ્થગેળુ પરિ 
હરિસકોળિતેકે સ્વતતં્રનુ તાિયેેંબુવનુ ૩૦ 
 
યુક્ક્ત માતુગળલ્લ શુ્રદ્વતસ્મ ઇ 
ત્યુક્ત માતુગણળવ ુધવિારિસ ે
મુક્ક્તણગવ ુસોપાિવધેિસુવધુવ પ્રદ્વત પ્રદ્વત પદવ ુ
ભક્ક્ત પવૂક પરઠસુવવરિગ ે
વ્યક્ક્ત કોડુવ સ્વરૂપ સુિ પ્રધવ 
ધવક્તિિ ેમાડુવનુ ભવભયરદિંદ બહુ રૂપ ૩૧ 
 
શ્રીધવરિિ ધવપારહપશે સિીવિા્મભવાકશધશ 
ધિગ્િવેઋધષગમ્િવરકન્નિધસઢિ સાિયગણા 
સધેવથપિામ્ભોજ ્વ્પાિાવલબ્મ્બગળાિ ભકુથિ 
કાવ કરુણાસામ્ર લક્ષ્મીહૃઢકામુિ િમ્ર ૩૨ 
 
આિ₹હવગથાક્ષભાષાભિેધિમ્િણલ કિેયલિનુ 
ધિષેિગૈિવલોરકસિ ેણબદુવિે ધવવરેકગળુ 
માિવનુ ગુણ પળે્વ પ્રાકૃથ વાિિેયુ સરિ કેણળ 
પિમાહ્લાિપદધિપ્પિે ધિિમ્થિ બલ્લ કોધવિરુ ૩૩ 
 
ભાસ્કિિ મમ્દલવ કમ્દુ િમસ્કરિધસ મોધિસિ ેિેષધિ 
થસ્કિનુ ધિક્મ્િસલ ુકુમ્િહુિ ેધિવાકિગે 
સમ્સ્કૃથધવિલ્લેમ્ધ ુકુહક ધથિસ્કરિસલેિહુધ ુભક્ક્થ 
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પિુસ્કિધિ કેળ્વરિગે ઓણલવનુ પષુ્કિાક્ષસિા ૩૪ 
 
પધથથિ કપાલિોળુ ભાણગિરઠય જલધવિે પયેવધેિપિુ ે
ઇથિ કધવધિધમથ કુકાવ્યા શ્રાવ્ય બુિરિમ્િ 
કૃધથપધથ કઠાક્્વથવધેિપ પ્રાકૃથવ ેથા સમ્સ્કૃથવધેિધસ 
સઢગધથયિીવધુ ુભક્ક્થપવુક કેણલ પળે્વરિગે ૩૫ 
 
વિેશાસ્રસયુક્ક્થગ્રમ્ઠગળોધિ કેળ્િવિલ્લ 
સમ્થથસાઢુગળ સહવાસ સલ્લાપગળુ મોિણલલ્લ 
મોિ થીઠાયિ મથાનુગ િાિવિ કરુણિણલ 
પળે્િિમાિવ જગન્નાઠધવટલ ધથણળધસધિુિોળગે ૩૬ 
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