
હરિકથામૃથસાિ 
આિોહણ તાિતમ્ય સધંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથ ુપળેુવે 
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કેળુવુધ ુ
 
સધંિ સૂચિ:ે 
 
ભક્તિેધિસુવ રિવ્યપરુુષિ 
ઉક્ક્ત લાલલધસ પળે્િ મુક્તા 
મુક્તજીવિ તાિતમ્યવ મુધિપ શારંિલ્ય 
 
સ્થાવિિ િોિલ્કે તૃણ રિધમ 
જીવરુત્તમ રિધમગલળિંિલ 
જાધવ ગો ગજ વ્યાઘ્ર ધસિંહગલળિંિ શૂદ્રારિ 
મૂવરુત્તમ કમકરુ ભ ૂ
િેવરુત્તમ કધમ િોિલ ુ
કોધવિોત્તમ કધવગલળિંિલલ ઇતતપરુત્તમરુ ૨૫-૦૧ 
 
િિલણપિ િોિલ્કે િિ ગં 
િવરુત્તમ િેવગંિ 
વિ ગણોત્તમરિવરિલગિંત શતોિશતકોરિ 
પિમઋધષગળુ અપ્સિસ્ત્રી 
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યરુ સમાિરુ ઇવરિલગિંતલલ 
લચિધપતૃગળુત્તમરુ લચિિામક ધપતૃગલલિંિ ૨૫-૦૨ 
 
એિિૈદુ એંભતુ્ત ઋધષ તુ ં
બુિ શતોવધશયપ્સિસ્ત્રી 
યરુ શતાજાિજરુ ઉત્તમ લચિધપતૃઉગલળિંિ 
વિરુ ઊવધષલગિંત વશૈ્વા 
િિિ સુતિીિેં ટુ સાધવિ 
હિિેયિોળુત્તમ કશિેેપ્પતુ્તિાલ્કુ જિ ૨૫-૦૩ 
 
સરિયેધિપરુ વ્રજૌકસ સ્ત્રી 
યરુ સુિાસ્યાત્મજરિગે પ ુ
ષ્કિનુ કમપ પષુ્કિધિગે શિશૈ્ચરુત્તમનુ 
તિલણજધિગુત્તમળુષાશ્વધિ 
સુિિિધસગુત્તમ જલપ બુિ 
શિધિજાત્મજગુત્તમ સ્વાહાિેધવયેધિસુવળુ ૨૫-૦૪ 
 
અિળભાયલળલગિંતિાખ્યા 
તધિધમષિિાખ્યાતરિિંિલલ 
ઘિપ પજન્યાધિરુદ્ધિ સ્ત્રી ઉશાિેધવ 
દુ્યિરિ સજં્ઝ્નન્યા શ્યામલા િો 
રહલણગળાવરુ સમિિાખ્યા 
તધિધમષોત્તમરિવરિલગિંતલલ નૂરુ કમજરુ ૨૫-૦૫ 
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પથૃ ુિહુષ શધશલ િંદુ પ્રીય 
વ્રત પિીઇત નૃપરુ ભાગી 
િધથય િોિલ્કધિક  લ્યારિિંદ્ર સપ્તકરુ 
ધપતૃગળેળેંિધિકવપ્સિ 
સતતયિીિૈય્િોંદુ મનુગળુ 
રિતતજગુરુ ચાવિ ઉચથ્યરુ કમજરુ સમિ ૨૫-૦૬ 
 
િિપ ધવષ્વક્સિે ગણપા 
ધશ્વધિગળેંભત્તૈદુ શષેરિ 
ગેણયેેધિસુવરુ ધમત્ર તાિા ધિિઋતત પ્રાવરહ 
ગુણગલળિંિૈિધિક એંભ 
ત્તેધિપ શષેરિગુત્તમરુ સ 
ન્મુધિ મિીલચ પલુસ્ત્ય પલુહ િતુ વધશષ્િમુખ ૨૫-૦૭ 
 
અતત્ર અંલગિિેળુ બ્રહ્મિ 
પતુ્રરિવરિગે સમરુ ધવશ્વા 
ધમત્ર વવૈસ્વતરુ ઈશાવશે લરિિંિ 
ધમત્રલગિંતુત્તમરુ સ્વાહા 
ભતૃ ભગુૃવ ુપ્રસુતત ધવશ્વા 
ધમત્ર મોિલાિવરિલગિંતલલ મૂવરુત્તમરુ ૨૫-૦૮ 
 
િાિિોત્તમિક્નિલગિંતલલ 
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વારિધિધિ પાિોત્તમનુ યમ 
તાિકેશ રિવાકિરુ શતરૂપરુત્તમરુ 
વારિજાપ્તધિલગિંત પ્રવહ 
મારુત્તોત્તમ પ્રવહ 
માિપતુ્રધિરુદ્ધ ગુરુ મનુ િઅ શલચ િતતયુ ૨૫-૦૯ 
 
આરુ જિગલળિંિલાહં 
કારિકપ્રાણોત્તમલખળશ 
િીિમાધિ પ્રાણલગિંતલલ કામ ઇંદ્રરિગ ે
ગૌરિ વારુલણ ખગપ િાલણગ ે
શૌરિમરહધષયિોળગે જાં વ 
તી િમાયુતળાિ કાિણ અધિકળેધિસુવળુ ૨૫-૧૦ 
 
હિ ફલણપ ધવહગેંદ્ર મૂવરુ 
હરિમિરિયરિગુત્તમરુ સૌ 
પિલણપતતગુત્તમરુ ભાિતત વાલણ ઈવરિગે 
મરુતબ્રહ્મરુ ઉત્તમરુ ઇં 
રિિેયુ પિમોત્તમળુ લધમગ ે
સરિયેધિસુવવરિલ્લવેંરિગુ િેશ કાલિોળુ ૨૫-૧૧ 
 
શ્રીમુકુમ્િિ મરહળે લકુધમમ હામરહમેગેિમે્ ે 
બ્રઃમેશામિેમ્ર સૃક્ષ્તસ્સ્િધથલય ગધૈસ અવિવિ 
ઢામગળ કલ્લ્પધસકોદુવળજ િામિણળલગધ્ધ ુ
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સવ સ્વાધમ મમગુરુવમે્ધપુાસિ ેમાળ્પળચ્યુથિ ૨૫-૧૨ 
 
ઈસુ મરહમેગળુળ્ળ લકુધમ પ 
િેશિાિતંાિતંાશંગુણિોળુ 
લેશ લેશકે સરિયેધિસળાવાવ કાલિલલ 
િેશકાલાતીત લકુધમગે 
કેશવિ વઅસ્થળવ ેઅવ 
કાશ વાધયત ુઇવિ મરહમે વ્યાલ્પ્તગણેયેુિેં ૨૫-૧૩ 
 
ઓંદુ રૂપિોળોંિવયવિો 
ળોંદુ િોમિોળોંદુ િેશરિ 
પોંરિકોંરિહિજભવારિ સમસ્ત જીધવગણ 
ધસિંધસુપ્તદ્વીપ મેરુ સુ 
મંિિાદ્ર્યારિગળુ બ્રહ્મ પ ુ
િંિિારિ સમસ્તલોક પિાલયગળેલ્લ ૨૫-૧૪ 
 
સવિેવોત્તમનુ સવગ 
સવગુણસપંણૂ સવિ 
સવતતં્ર સ્વતતં્ર સવાિાિ સવાત્મ 
સવતોમુખ સવિામક 
સવજિસપંજૂ્ય શાશ્વત 
સવકામિ સવસાઇગ સવજજત્સવ ૨૫-૧૫ 
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તાિતયંાિોહણવ  િે 
િારુ પરિસુવિવિ લમી 
િાિધસિંહ સમસ્ત િેવગણાતંિાત્મકનુ 
પિૂધયસુવ મિોિથગંળ 
કારુલણક કૈવલ્યિાયક 
દૂિગૈવ સમસ્તદુરિતવ ધવગતભયશોક ૨૫-૧૬ 
 
પ્રણત કામિિધંઘ્રસિંરુ 
શિિપએેગળુળ્ળવગે ધિ 
ચ્ચલણકેયેધિપદુુ જિમોિલ ુબ્રહ્માતં તિતમવ ુ
મિવચિરિિં સ્મરિસુવિ ભવ 
વિરિ શોધષધસ પોગુવદુુ કા 
િણવધેિસુવદુુ જ્ઝ્નન્યાિ ભક્ક્ત ધવિક્ક્ત સપંિકે ૨૫-૧૭ 
 
િિવ ેમોિલાિિિ સૂવા 
સિયેુ પ્રત્પ્રત્યેક તોપદુુ એલ્લ કાલિલલ 
િનુજ માિવ રિધવજિવિવ 
િનુલચતોલચત કમ વજૃજિા 
િિનુ વ્યક્તવ માળ્પ તત્રગુણાતીત ધવખ્યાત ૨૫-૧૮ 
 
ભક્તવત્સલ ભાનયપરુુષ ધવ 
ધવક્ત ધવશ્વાિાિ સવો 
રદ્રક્ત િોષધવદૂિ દુગમ દુધવભાવ્ય સ્વરહ 
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શક્ત શાશ્વત સકલ વિૈે 
કોક્ત માિિ મન્ય માિવ 
સુક્ત સુમસ્થલૂ તત્રજગન્નાથ ધવટ્ઠલનુ ૨૫-૧૯ 
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