દત્ત સ્વાતંત્ર્ય સંધિ
હરિકથામૃઇતસાિ ગુરુગળ
કરુણરદિંદાપધિતુ પેળુવે
પિમ ભગવદ્ભક્તરિદિાદિરદ કે ળુવુદુ

પાિ સ્વાતંત્રય ગુણરદ

a.
c

િાનૂરુ તેગેદુ સપાદ આિોંદધિક અિવત્તુ

om

કારુણણક હરિ તન્નોણળપ્પા

િારિણગત્ત દ્વિષોડશાધિક

gm

નૂરુ પાદત્રયવ તન્ન શ

ou
si

િીિદોળગીપરિ ધવભાગવ મારડ દ્વત્રપદાહ્વ ૦૧

.y

સત્યલોકાધિપિોળગે ઐ

w

w

વત્તેિડુ પવમાિિોળુ િા
લ્વત્તુ મેલેંટધિક ધશવિોળણગટ્ટધિપ્પત્તુ

w

ણિત્તજેંદ્રિોળૈ દધિક દશ

તત્ત્વમાધિગળે ધિપ સુિિોળુ
હત્તુ ઈિૈ દણિળજીવિોણળટ્ટ ધિિવદ્ય ૦૨
કણલમોદલુગોંડણિળ દાિવ
િોળગે િાલ્વત્તૈદુ ઈ પરિ
દ્વતણળદુ પાસિે માડુ મિે યદે પિમ ભકુ દ્વતયણલ
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ઇળે યોળગે સંિરિસુ લકુ મી
ધિલયિાળાળેં દુ સવ
સ્થળગળણલ સંતસ
ૈ ુદ્વતપ્પનુ ગેળેયિંદદણલ ૦૩
અવધિપ સ્વાધમત્વ િમવ
સ્વવશમાત્યરિણગત્તુ તા મ
ત્તવિ મુિદણલ િાજકાયવ મારડસુવ તેિરદ

om

કધવણભિીરડત તન્ન કળે ગળ

a.
c

રદધવજ દાિવ માિવિોણળ

રુણ્યસાગિ દે વદાિવ

ou
si

પુણ્યપાપગળીતેિરદ કા

gm

ટ્ટધવિત ગુણત્રયજ કમવ મારડ મારડસુવ ૦૪

.y

માિવિોણળટ્ટવિ ફલ વ્યત્યાસવિે મારડ

w

w

બન્નબરડસુવ ભક્ક્તહીિિ
સન્નુતસુકમ ગળ તેગેદુ

w

પ્રપન્નરિગે કોટ્ટવિ સુિબરડસુવનુ સુભજા
ુ વ્હ ૦૫
માણણકવ કોંડં ગરડયોળજજ
વાિ કોત્તાપુરુષિ સમા
િાિ માડુ વ તેિરદ દૈ ત્યરુ ધિત્યદણલ માળ્પ
દાિ યજ્ઝ્િારદગળ ફલ યજ
માિ તાિપહરિધસ અસમી-

2

િીિ સુિગળ કોટ્ટુ અસુિિ મત્તિનુ માળ્પ ૦૬
એણલાંિિિમલરકિણ ક્રમેણ વૃધ્ઢિયિૈધિ લોગિ
કાણગોડરદહ કત્તલેય ભંણગસુવ તેિદં તે
વૈિતેયાંસગિ મૂદ્વત
ઢયાિવુળ્ળ મહાત્મરિગે સુજ્ઝ્્યાિભક્્યાધિગળુ

om

વધિધસ સુિવ કોડુ દ્વતહવુ ૦૭

a.
c

દત્ત સ્વાતંત્ર્ય સંધિ
જિપિરિકે ય િોિ પગલોળુ

gm

િિવ કદ્દોયીવ્યલવિ
અનુણિતોણિતકમ કૃ ષ્ણા

.y

પણવેિલુ કૈ ગોંડુ તન્નિ

ou
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વગુણગળે ણણસદે પોિે વ કોડરદિે ધશઇસુવ તેિરદ

w

w

મિેયોણળટ્ટિંદપરડસુવ માિવાિતિ ૦૮

w

અન્નદન્નાદન્ન િામક

મુન્ન પેળ્દ પ્રકાિ જીવિો
ળન્નરૂપ પ્રવેશગૈદવિવિ વ્યાપાિ
બન્નબડદલે મારડ મારડધસ
િ્યરિવિહુ દેંદેધિધસ ત્રૈ
ગુણ્યવજજત તત્તદાહ્વયિાણગ કિે સુવનુ ૦૯

3

સણલલ ણબિંદુ પયોબ્ધિયોળુ બી
ળલુ ધવકાિવિૈદબલ્લુદે
જલવુ તદ્રૂપવિે ઐદુ વદુ ે લ્લ કાલદણલ
કણલમલાપહિણિસુવ સ
ત્કુ લજિ કુ કમગળુ તા ધિ
ષ્કલુષકમગળાણગ પુરુષાથગળ કોડુ દ્વતહવુ ૧૦

om

મોગદોળગે મોગધવટ્ટુ મુરદ્દધસ

a.
c

મગુધવધિિં ણબણગદબ્પ્પ સ્િેહરદ
અગણણતાત્મનુ તન્ન પાદા
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ધજગળ િેધિપ ભક્તજિરિગે
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તેગેદુ તન્ન સ્થિગળુણણસુવ જિધિયંદદણલ

.y

પ્રઘટકનુ તાિાણગ સૌખ્યગળીવ સવત્ર ૧૧

w

તોરટગનુ ભૂધમયોળુ બીજવ

w

િાટબેકેંદેનુત રહતદણલ

w

મોટે ધયિં િીિે ધત્ત સધસગળ સંતસ
ૈ ુવત
ં ે
પાટુ બડદલે જગરદ જીવિ
ઘોટકાસ્યનુ સૃજજધસ યોગ્યતે
દાટગોડદલે સલુહુદ્વતપ્પનુ સવકાલદણલ ૧૨
ભૂધમયોળુ જલધવિે થૃષાથનુ
તા મિે દુ મોગવેધત્ત એણ્દે સે

4

વ્યોમમંડલદોળગે કાણદે ધમડુ કુવદં દણલ
શ્રીમિોિમ સવંત
યાધમયાણગિે દ્વતણળયદનુરદિ
ભ્રામકરુ ભજજસુવરુ ભકુ દ્વતયલ્યદેવતેય ૧૩
મુખ્યફલ વૈકુંઠ મુખ્યા
મુખ્યફલ મહિારદલોકા

om

મુખ્યફલ વૈષધયકવેંદરિદદ્વતભકુ દ્વતધયિંદ

a.
c

િક્કસારિય ભજજસુતલે ધિ
દુ ુઃિિાગુ ધિિં તિરદ મોિે

ou
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પોક્કવિ ણબડ ભક્તવત્સલ ભાિતીશ ધપત ૧૪
વ્યાધિધયિં પીરડત ધશશુધવગે ગુ

.y

ડોદકવ િેિેદુદકે ઓઉ

w

ષિતેદુ કુ રડસુવ તાધયયોપારદયણલ સવજ્ઝ્્ય

w

બાદિાયણ ભક્તજિકે પ્ર

w

સાદરૂપકિાણગ ભાગવ

તારદયણલ પેણળદનુ િમાથગળે ફલવેંદુ ૧૫
દૂ િદબ્લ્લહ પવત ઘિા
કાિ તોપુદુ િોળ્પ જિરિગે
સાિે ગેય્યલુ સપવ્યાઘ્રગણળિંદ ભયધવહુ દુ
ગોિતિ સંસાિ સૌખ્યા

5

સાિતિવેંદરિતુ ધિત્ય િ
માિમણિાિાધિસુવિદરિિંદ બલ્લવરુ ૧૬
કે સિઘટગળ મારડ બેધસગે
ણબધસલોણળટ્ટોણણગધસદિદુ ઘિ
િસવ તુંબલુબહુ દે સવસ્વતંત્ર તાિેંબ
િશિ દાિ સ્િાિકમગ

a.
c

ળોસરિ પોપુવુ બરિદે દે હાયાસવિે કોટ્ટુ. ૧૭

om

પશુ પિિિેિન
ે ુ માળ્પા
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એિદુ િીક્ષેગણળહવુ ભાુઃયામ્થિવેધિપ િામિણલ બુિરિમ
િરિથુ િીણક્ષથિાગુ િીઘઢવેષગળ ણબત્તુ
હરિયે સવો્થમ્મ ક્ષિાક્ષિ પુરુષપૂજજથપાિ

w

.y

જ્માઢયિધવદૂ િ સુિા્મ સવગિેમ્ધુ સ્મરિસુધથરુ ૧૮

w

હે યવસ્તુગણળલ્લ ઉપા

w

દે યવસ્તુગણળલ્લ ્યાયા
્યાય િમગણળલ્લ િે ષાસૂયે મોદણલલ્લ
તાધયતંદેગણળલ્લ કમલદ
ળાયતાઅગેિલુ ઈસુવ
કાધયયંદરદ મુણગ
ુ ગોડદે ભવાબ્ધિ દારટસુવ ૧૯
મંદિાદરુ સરિયે ગોપી

6

િંદિ શ્રીમુદ્રેગળ િલ
ધવિંદે િરિસુત શ્રીતુલધસપદ્માઅસિગળનુ
કં િિદ મઢયદણલ િરિધસ મુ
કુ ંદ શ્રીભૂિમણ દ્વત્રજગ
િં દ્ય સવસ્વાધમ મમકુ લદૈ વવેિે પોિે વ ૨૦
પ્રાયિિમદરદિંદ જિરિગે

િાય િીિેંબુવ પ્રભુત્વ પ

gm

કાય ધિન્નનુ ણબટ્ટુ પોગલુ

a.
c

તાધય પોટ્ટે યોણળિલુ પ્રભુવદેં ે કે કિે યિે લૈ

om

િાયક પ્રભુવબ
ેં પૂવરદ
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લાયિવિૈરદતુ સમીપદણલદ્દિદુ તોરુ ૨૧

.y

વાસુદેવકૈ પ્રકાિરદ

w

ઈશિેધિસુવ બ્રહ્મરુદ્ર શ

w

િીશ મોદલાદમિિે લ્લરુ દાસિે ધિસુવરુ

w

ઈ સુમાગવ ણબટ્ટુ સોહમુ
પાસિેય ગૈવ િિ દે હજ
દૈ ધશક ક્લેશગળુ બિલવિેકે ણબરડધસકોળ ૨૨
આ પિબ્રહ્મિણલ દ્વત્રજગ
દ્વવ્યાપકત્વ ધિયામકત્વ
સ્થાપકત્વ વશત્વ ઈશત્વારદ ગુણગણળગે

7

લોપધવલ્લૈક પ્રકાિ સ્વ
રૂપવેધિપુવુ સવકાલરદ
પોપુવલ્લવુ જીવરિગે દાસત્વદોપારદ... ૨૩
ધિત્યનૂતિ ધિધવકાિ સુુઃઋ્થમ
પ્રણવસ્થ વણો
ત્પધત્તકાિણ વા્ગ્મિોમય સામગાિિત

om

દત્ત કધપલ હયાસ્ય રૂપરદ

a.
c

પૃઠ પૃઠગ્જીવિોળણગઢધુ પ્રવદ્વતસુવિવિવિ યોગ્યતે કમવનુસરિધસ ૨૪

gm

શ્રુધથગળાથિ માથુ ધવમલસ્મૃધથગળાથિ ધશક્ષે
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જીવ પ્રથધથપ્રકૃ ધથગળે િદુ પ્રધથમેગળે ધિધસકોળુધથહવુ
ઇથિ કમગળે લ્લ લક્ષુ મીપધથગે પૂજજગળે મ્ધુ સ્મરિસુથ

w
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િતુિધવિ પુરુષાઠગળ બેદધિરુ સ્વપ્િિણલ ૨૫

w

ભૂથળારિપિાજ્ઝ્્યિાિક ધૂથરિગે સેવાનુસાિરદ

w

વેતિવ કોટ્ટવિ સંતોધષસુવ તેિિંતે
માતરિશ્વધપ્રયનુ પિમ
પ્રીદ્વતપુવક સદ્ગુણંગળ
ગાયકિ સંતોષપરડસુવધિહપિં ગળણલ ૨૬
દીપ રદવદણલ કંડિાદડે
લોપગૈસુવિાઅણ હરિ સ

8

મીપદબ્લ્લિે િંદિામ સુિદં વેધિસુવવ
ુ ુ
ઔપિારિકવલ્લ સુજિિ
પાપકમવુ પુણ્યવધિપુદુ
પાધપગળ સત્પુણ્યકમવુ પાપવેધિસુવદુ . ૨૭
િિવ સંપારદસુવ પ્રદા
મિેગળણલ સંિરિસુ શાસ્ત્રશ્રવણગોસુગરદ

a.
c

મિિગૈદુપદે ધશસુત દુ
જિિ કૂ ડાડરદરુ સ્વપ્િરદ

ou
si

gm

પ્રણતકામદ કોડુ વ સૌખ્યગણળહપિં ગળરદ ૨૮
કાિક રક્રય દ્રવ્ય ધવભ્રમ

om

વણણકિં દરદ કોધવદિ મિે

.y

મૂરુધવિ જીવરિગે બહુ સં

w

સાિરકવુ કાિણવેધિસુવવ
ુ ુ એલ્લ કાલદણલ

w

દૂ િ ઓરડધસ ભ્રામકત્રય

w

મારિગોળગાગદલે સવા
િાિકિ ણિિંદ્વતસુતણલરુ સવત્ર મિે યદલે. ૨૯
કિણકમવ મારડદિે ધવ
સ્મિણે કાલરદ માતુગણળગુ
ત્તિવ કોડદે સુમ્મધિપ્પનુ જાગિાવસ્થે
કરુણણસલુ વ્યાપાિ માડુ વ
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બિલુ િાલકવસ્થેગળુ પરિ
હરિસકોળિેતકે સ્વતંત્રનુ તાિેયેંબુવનુ ૩૦
યુક્ક્ત માતુગળલ્લ શ્રુદ્વતસ્મઇ
ત્યુક્ત માતુગણળવુ ધવિારિસે
મુક્ક્તણગવુ સોપાિવેધિસુવધુ વ પ્રદ્વત પ્રદ્વત પદવુ
વ્યક્ક્ત કોડુ વ સ્વરૂપ સુિ પ્રધવ

a.
c

ધવક્તિિે માડુ વનુ ભવભયરદિંદ બહુ રૂપ ૩૧

om

ભક્ક્ત પૂવક પરઠસુવવરિગે

gm

શ્રીધવરિિ ધવપારહપેશ સિીવિા્મભવાકશધશ

ou
si

ધિગ્િેવઋધષગમ્િવરકન્નિધસઢિ સાિયગણા

સેધવથપિામ્ભોજ ્વ્પાિાવલબ્મ્બગળાિ ભકુ થિ

w

.y

કાવ કરુણાસામ્ર લક્ષ્મીહૃઢકામુિ િમ્ર ૩૨

w

આિ₹હવગથાક્ષભાષાભેિધિમ્િણલ કિે યલિનુ

w

ધિષેિગૈિવલોરકસિે ણબદુ વિે ધવવેરકગળુ
માિવનુ ગુણ પેળ્વ પ્રાકૃ થ વાિિે યુ સરિ કે ણળ
પિમાહ્લાિપદધિપ્પિે ધિિમ્થિ બલ્લ કોધવિરુ ૩૩
ભાસ્કિિ મમ્દલવ કમ્દુ િમસ્કરિધસ મોધિસિે િે ષધિ
થસ્કિનુ ધિક્મ્િસલુ કુ મ્િહુ િે ધિવાકિગે
સમ્સ્કૃ થધવિલ્લેમ્ધુ કુ હક ધથિસ્કરિસલેિહુ ધુ ભક્ક્થ
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પુિસ્કિધિ કે ળ્વરિગે ઓણલવનુ પુષ્કિાક્ષસિા ૩૪
પધથથિ કપાલિોળુ ભાણગિરઠય જલધવિે પેયવેધિપુિે
ઇથિ કધવધિધમથ કુ કાવ્યા શ્રાવ્ય બુિરિમ્િ
કૃ ધથપધથ કઠાક્્વથવેધિપ પ્રાકૃ થવે થા સમ્સ્કૃ થવેધિધસ

વેિશાસ્રસયુક્ક્થગ્રમ્ઠગળોધિ કે ળ્િવિલ્લ

om

સઢગધથયિીવુધુ ભક્ક્થપુવક કે ણલ પેળ્વરિગે ૩૫

a.
c

સમ્થથસાઢુ ગળ સહવાસ સલ્લાપગળુ મોિણલલ્લ
મોિ થીઠાયિ મથાનુગ િાિવિ કરુણિણલ

w

w

w

.y

ou
si

gm

પેળ્િિમાિવ જગન્નાઠધવટલ ધથણળધસધુિિોળગે ૩૬
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