સ્વાતંત્ર્ય વવભાગ સંવિ
હરિકથામૃઇતસાિ ગુરુગળ
કરુણરદિંદાપવિતુ પેળુવે
પિમ ભગવદ્ભક્તરિદિાદિરદ કે ળુવુદુ
પિમવવષ્ણુ સ્વતંત્ર માયા
તરુણણ વઅસ્થળ વિવાવસયુ
સિવસજોદ્ભવ પ્રાણિીવરુ સણિવિે વિસુવરુ
સવકમગળલ્લિ તત્પ્રપ્રય
રુિગભૂષણાહં કઇતતત્રય
કિે સુવમિેં દ્રાક મુખરિિંરદ્રયપિે વિસુવરુ.૧૭-૦૧
ઈ રદવૌકસિં તે કણિ મોદ
િાદ દૈ રયરુ સવદે હરદ
તોદકરુ તાવાણગ વ્યાપાિગળ માડુ વરુ
વેિિંદરદ કણિયહં કા
િાવિપાિમ મધુકુકૈટભ
ક્રોવિ શંભિ મુખરુ મિવસગે સ્વાવમયેવિસુવરુ.૧૭-૦૨
દે વતેગળોપારદ વિરયરદ
એવમારદ સ્વિામરદિંદણિ
યાવરદિંરદ્રયગળોળુ વ્યાપાિગળ માડુ વરુ
સેવકિ સેવાનુગુણ ફિ
વીવ િઇપિંદદણિ તન્ન સ્વ
ભાવ સ્વાતંતત્રય વવભાગવ મારિ કોટ્ટ હરિ.૧૭-૦૩
અગણણત સઆતંત્રય િાિ

બગે વવભાગવ મારિ ઓંદનુ
તેગેદુ દશવવિગૈવસ પાદિે પંિપ્રાણિણિ
મોગિતુષ્ટયિોળુ સપાદૈ
દુ ગુણવવિવસદ મત્તે દશવવિ
યુગળ ગુણવનુ મારિ એિડુ સદાવશવિોણળટ્ટ.૧૭-૦૪
પાકશાસિ કામિોળુ સા
િૈકવવટ્ટ દશેંરદ્રયિ સુરદ
વૌકસાદ્યિોળોંદુ યાવજ્જીવિોળોગોંદુ
િાલકુ વિે કલયારદ દૈ રયા
િીકરકત્તનુ એિડુ તત્રવવિ વવ
વેકગૈવસિંરદિે ગે ઓંદે િિારમ તન્નોળગે.૧૭-૦૫
ઈ વવિરદ સ્વાતંતત્રયરવવ
દે વ માિવ દાિવિોળુ િ
માવવિોરદ વવભાગ મારિટ્ટલિે િવમસુવનુ
મૂવિોળણગદ્દવિ કમવ
તા વીકાિવ ગૈસદિે ક
લપાવસાિકે કોડુ વિાયાસવિવિ ગતતય.૧૭-૦૬
આિયગળોળણગપ્પ દીપ
જ્વાિેવતતગળનુસરિસ જિ
િાણિગણળગોપ્પુવ તેિરદ હરિ તોપ સવત્ર
કાિકાિરદ શ્રી િિા દુ
ગા િિિેયિ કૂ રિ સુખમય
િીિેગય
ૈ લુ તત્રગુણ કાયગળહવુ ીવરિગે.૧૭-૦૭

ઇંરદ્રયગણળિં માળ્પ કમ
દ્વં ગળ તિગવપસલુ ગો
વવિંદ પુણ્યવ કોંડુ પાપવ ભસ્મવિે માળ્પ
ઇંરદિે શનુ ભક્તજિિિ
વિિંરદસુવિોળણગપ્પ પુણ્યવ
તંદુ તન્નવરિગીવ પાપગળવરિગુણણસુવનુ.૧૭-૦૮
હોત્તુહોવત્તગે પાપકમ પ્ર
વતકિ વિિંરદસદે તિણગિંદુત્ત
મિ ગુણકમગળ કોંિાિદિે ઇપ્પ
મરયરિગે ગોબ્રાહ્મણ સ્ત્રી
હરય મોદિાદણખળદોષગ
ણળત્તપનુ સંદેહપિસલિણખળશાસ્ત્રમત.૧૭-૦૯
તન્ન સ્વાતંત્રય ગુણગળ રહ
િણ્યગભાદ્યરિગે કણિમુખ
દાિવિ સંતતતગે અવિવિકાિવનુસરિવસ
પુણ્યપાપગળીવ બહુ કા
રુણ્ય સાગિિલપશક્ક્તગ
ળુણ્ણિરિયદે ઇિલુ ઉણગણિવસદનુ સવરિગે.૧૭-૧૦
સરયવવક્રમ પુણ્ય પાપવ સ
મસ્તરિગે કોિિોસુગરદ િા
લવત્તુ ભાગવ મારિ િેશાંશવનુ જિકીવ
અરયલપ પિમાણુવવગે સા
મથ્યવનુ તા કોટ્ટુ સ્થૂિ પ

દાથગળ ઉંડુ ણણપ સવદ સવીવરિગે.૧૭-૧૧
તતવમિ તિણણગળે ક દે શરદ
સમવિવસપ્પવે એંરદગાદરુ
ભ્રમણ િણળ ણબવસિંત્પ્જકે ગળું ટેિો પવતકે
અવમતીવિોણળદ્દુ િકુ મી
િમણ વ્યાપાિગળ માડુ વ
કમિપત્ર સિોવિગળોળણગપ્પ તેિિંત.ે ૧૭-૧૨
અંબુજોદ્ભવ મુખ્યસુિ કણિ
શંબિારદ સમસ્ત દૈરયક
દં બકનુરદિ પુણ્યપાપવવભાગવિે મારિ
અંબુવિય જિવનુ મહાઘટ
ણબિંબરિતુ તુંબુવ તેિરદ પ્રતત
ણબિંબિોળુ તાવિદ્દુ યોગ્યતેયંતે ફિવીવ.૧૭-૧૩
ઇવિતુ વવષ્ણુિહસ્યદોળુ ભઇગુ
મુવિપ ઇંદ્રદ્ુિ
ં ગરુવપદ
દનુ બુિરુ કે ળુવુદુ વિરયરદ મરસિવ ણબટ્ટુ
અનુણિતોક્ક્તગણળદ્દિે યુ સરિ
ગણિે માિરદિેં દુ વવદ્વ
જ્જજિકે વવજ~િાપિેય માડુ વે વવિયપૂવકરદ.૧૭-૧૪
વીતભય વવશ્વેત વવવિવપત
માતુળાંતક મધ્વવલિભ
ભૂતભાવિિંત ભાસ્કિતેજ મહાિાજ
ગૌતમિ મિરદયનુ કાય્દા

િાથિઅક ગુરુતમ જગ
ન્નાથવવઠ્ઠિ તન્ન િંણબદ ભકુ તિનુ પોિે વ.૧૭-૧૫

