
સ્વાતતં્ર્ય વવભાગ સવંિ 
હરિકથામૃઇતસાિ ગુરુગળ 
કરુણરદિંદાપવિત ુપળેુવ ે
પિમ ભગવદ્ભક્તરિદિાદિરદ કેળુવદુુ 
પિમવવષ્ણ ુસ્વતતં્ર માયા 
તરુણણ વઅસ્થળ વિવાવસય ુ
સિવસજોદ્ભવ પ્રાણિીવરુ સણિવિેવિસુવરુ 
સવકમગળલ્લિ તત્પ્રપ્રય 
રુિગભષૂણાહંકઇતતત્રય 
કિેસુવમિેંદ્રાક મુખરિિંરદ્રયપિેવિસુવરુ.૧૭-૦૧ 
ઈ રદવૌકસિંત ેકણિ મોદ 
િાદ દૈરયરુ સવદેહરદ 
તોદકરુ તાવાણગ વ્યાપાિગળ માડુવરુ 
વિેિદંરદ કણિયહંકા 
િાવિપાિમ મધકુુકૈટભ 
ક્રોવિ શભંિ મુખરુ મિવસગ ેસ્વાવમયેવિસુવરુ.૧૭-૦૨ 
દેવતગેળોપારદ વિરયરદ 
એવમારદ સ્વિામરદિંદણિ 
યાવરદિંરદ્રયગળોળુ વ્યાપાિગળ માડુવરુ 
સવેકિ સવેાનુગુણ ફિ 
વીવ િઇપિદંદણિ તન્ન સ્વ 
ભાવ સ્વાતતંત્રય વવભાગવ મારિ કોટ્ટ હરિ.૧૭-૦૩ 
અગણણત સઆતતં્રય િાિ 



બગ ેવવભાગવ મારિ ઓંદનુ 
તગેેદુ દશવવિગૈવસ પાદિે પિંપ્રાણિણિ 
મોગિતુષ્ટયિોળુ સપાદૈ 
દુગુણવવિવસદ મતે્ત દશવવિ 
યુગળ ગુણવનુ મારિ એિડુ સદાવશવિોણળટ્ટ.૧૭-૦૪ 
પાકશાસિ કામિોળુ સા 
િકૈવવટ્ટ દશેંરદ્રયિ સુરદ 
વૌકસાદ્યિોળોંદુ યાવજ્જીવિોળોગોંદુ 
િાલકુવિે કલયારદ દૈરયા 
િીકરકત્તનુ એિડુ તત્રવવિ વવ 
વકેગૈવસિંરદિેગ ેઓંદેિિારમ તન્નોળગ.ે૧૭-૦૫ 
ઈ વવિરદ સ્વાતતંત્રયરવવ 
દેવ માિવ દાિવિોળુ િ 
માવવિોરદ વવભાગ મારિટ્ટલિ ેિવમસુવનુ 
મૂવિોળણગદ્દવિ કમવ 
તા વીકાિવ ગૈસદિે ક 
લપાવસાિકે કોડુવિાયાસવિવિ ગતતય.૧૭-૦૬ 
આિયગળોળણગપ્પ દીપ 
જ્વાિેવતતગળનુસરિસ જિ 
િાણિગણળગોપ્પવુ તિેરદ હરિ તોપ સવત્ર 
કાિકાિરદ શ્રી િિા દુ 
ગા િિિયેિ કૂરિ સુખમય 
િીિેગયૈલ ુતત્રગુણ કાયગળહવ ુીવરિગે.૧૭-૦૭ 



ઇંરદ્રયગણળિં માળ્પ કમ 
દં્વગળ તિગવપસલ ુગો 
વવિંદ પણુ્યવ કોંડુ પાપવ ભસ્મવિ ેમાળ્પ 
ઇંરદિેશનુ ભક્તજિિિ 
વિિંરદસુવિોળણગપ્પ પણુ્યવ 
તદું તન્નવરિગીવ પાપગળવરિગુણણસુવનુ.૧૭-૦૮ 
હોતુ્તહોવત્તગ ેપાપકમ પ્ર 
વતકિ વિિંરદસદે તિણગિંદુત્ત 
મિ ગુણકમગળ કોંિાિદિે ઇપ્પ 
મરયરિગે ગોબ્રાહ્મણ સ્ત્રી 
હરય મોદિાદણખળદોષગ 
ણળત્તપનુ સદેંહપિસલિણખળશાસ્ત્રમત.૧૭-૦૯ 
તન્ન સ્વાતતં્રય ગુણગળ રહ 
િણ્યગભાદ્યરિગ ેકણિમુખ 
દાિવિ સતંતતગ ેઅવિવિકાિવનુસરિવસ 
પણુ્યપાપગળીવ બહુ કા 
રુણ્ય સાગિિલપશક્ક્તગ 
ળુણ્ણિરિયદે ઇિલ ુઉણગણિવસદનુ સવરિગ.ે૧૭-૧૦ 
સરયવવક્રમ પણુ્ય પાપવ સ 
મસ્તરિગે કોિિોસુગરદ િા 
લવતુ્ત ભાગવ મારિ િેશાશંવનુ જિકીવ 
અરયલપ પિમાણવુવગે સા 
મથ્યવનુ તા કોટ્ટુ સ્થિૂ પ 



દાથગળ ઉંડુણણપ સવદ સવીવરિગે.૧૭-૧૧ 
તતવમિ તિણણગળેક દેશરદ 
સમવિવસપ્પવ ેએંરદગાદરુ 
ભ્રમણ િણળ ણબવસિંત્પ્જકેગળંુટેિો પવતકે 
અવમતીવિોણળદ્દુ િકુમી 
િમણ વ્યાપાિગળ માડુવ 
કમિપત્ર સિોવિગળોળણગપ્પ તિેિતં.ે૧૭-૧૨ 
અંબુજોદ્ભવ મુખ્યસુિ કણિ 
શબંિારદ સમસ્ત દૈરયક 
દંબકનુરદિ પણુ્યપાપવવભાગવિ ેમારિ 
અંબુવિય જિવનુ મહાઘટ 
ણબિંબરિત ુતુંબુવ તિેરદ પ્રતત 
ણબિંબિોળુ તાવિદ્દુ યોગ્યતયેંત ેફિવીવ.૧૭-૧૩ 
ઇવિત ુવવષ્ણિુહસ્યદોળુ ભઇગુ 
મુવિપ ઇંદ્રદુ્િંગરુવપદ 
દનુ બુિરુ કેળુવદુુ વિરયરદ મરસિવ ણબટ્ટુ 
અનુણિતોક્ક્તગણળદ્દિેયુ સરિ 
ગણિ ેમાિરદિેં દુ વવદ્વ 
જ્જજિકે વવજ~િાપિયે માડુવ ેવવિયપવૂકરદ.૧૭-૧૪ 
વીતભય વવશે્વત વવવિવપત 
માતુળાતંક મધ્વવલિભ 
ભતૂભાવિિતં ભાસ્કિતજે મહાિાજ 
ગૌતમિ મિરદયનુ કાય્દા 



િાથિઅક ગુરુતમ જગ 
ન્નાથવવઠ્ઠિ તન્ન િણંબદ ભકુતિનુ પોિેવ.૧૭-૧૫ 


