
હરિકથામૃથસાિ 
સ્વાતતં્ર્ય વવભાગ સવંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણવિમ્િાપવિથ ુપળેુવે 
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિવિ કેળુવુધ ુ
 
શમ્મ્થ સૂચિ:ે સ્વગથ સ્વાથમ્થથયગુણવ હરિ થગેેધ ુ
બ્રઃમધ્યરિગે કોત્તિ ભગુૃમુવિપપળેળિનુ ઇમ્રધ્યુમ્િળિવથપવિગે 
 
પિમવવષ્ણ ુસ્વથમ્ર માયા થરુળણ વિસ્ઠલ 
વિવાવસયુ સિવસજોધ્ભવ પ્રાણિીવરુ સળચવિેવિસુવરુ 
સવકમગળલ્લલ થલ્રપ્રય રુિગભષૂણાહમ્કૃવથરય 
કિેસુવામિેમ્રાકમુખરિમ્રયપિેવિસુવરુ ૧૭-૧ 
 
ઈ વિવૌકસિમ્થ ેકળલ મોિલાિ િરૈયરુ સવિહેવિ 
થોિકરુ થાવાળગ વ્યાપાિગળ માદુવરુ 
વઢેિમ્િવિ કળલયહમ્કા િારઢપાઢમ મઢુકુકૈતભ 
ક્રોરઢ શમ્બિમુખરુ મિવસગે સ્વાવમયવેિસુવરુ ૧૭-૨ 
 
િવેથગેળોપવિ વિરયિોળેવમાવિ સ્વિામવિમ્િળલ 
યાવવિમ્મ્રયગળોળુ વ્યાપિગળ માદુવરુ 
સવેકિ સવેાનુગુણ ફલ વીવ નૃપિમ્િિળલ તન્ન 
સ્વભાવ સ્વાથમ્મ્રય વવભાગવ મારિઇત્ત હરિ ૧૭-૩ 
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આગળણથ સઆથમ્મ્રય િાલભગે વવભાગવ મારિ ઓમ્િનુ 
થગેેધ ુિશવવઢગૈવસ પાિિે પમ્ચપ્રાણિળલ 
મોગચથષુ્તયિોળુ સપાિધૈ ુગુણવવિવસિ મરથ ે
િશવવઢ યુગળ ગુણવનુ મારિ એિદુ સિાવશવિોળળત્ત ૧૭-૪ 
 
પાકશાસિ કામિોળુ સાઢૈકવવત્ત િશમે્દ્મ્િયિ 
સુવિવૌકસાધ્યિોળોમ્ધ ુયાવજ્જીવિોળોમ્ધ ુ
િાલકુવિે કલયાવિિરૈયા િીકરકરથનુ એિદુ વરવવઢ 
વવવકેગૈવસમ્મ્િિેગે ઓમ્િિેિારમ થન્નોળગે ૧૭-૫ 
 
ઈ વવઢવિ સ્વાથમ્મ્રયરવવ િવેમાિવિાિવિોળુ 
િમાવવિોવિ વવભાગ મારિત્તલલ ેિવમસુવનુ 
મૂવિોળળગધ્િવિ કમવ થા વીકાિવ ગસૈિલે 
કલપાવસાિકે કોદુવિાયસવિવિ ગવથય ૧૭-૬ 
 
આલયગળોળળગપ્પ િીપજ્વાલેવવથગળનુસરિસ 
જિિાળલગળળગોપ્પવુ થિેવિ હરિ થોપ સવર 
કાલકાલવિ શ્રીઢિા દુગાલલિયેિ કોરિ સુખમય 
લીલેગયૈલ ુવરગુણકાયગળહવ ુીવરિગે ૧૭-૭ 
 
ઇમ્મ્રયગળળમ માળ્પ કમધ્વમ્ગળ થિગવપસલ ુ
ગોવવમ્િ પણુ્યવ કોમ્દુ પાપવ ભસ્મવિ ેમાળ્પ 
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ઇમ્મ્િિેશનુ ભક્થજિિિ વિમ્મ્િસુવિોળળગપ્પ પણુ્યવ 
થમ્ધ ુથન્નરિગીવ પાપગળવરિગુળણસુવનુ ૧૭-૮ 
 
હોરથહુોલ્રથગે પાપકમપ્ર વથક વિમ્મ્િસિ ે
થિળગમ્ધરુથમિ ગુણકમગળ કોમ્િાિિલે ઇપ્પ 
મરયરિગે ગોબ્રાઃમણસ્રી હરય મોિલાિળખળિોષગ 
ળળરથપનુ સમ્િહેપિસલલળખળશાસ્રમથ ૧૭-૯ 
 
થન્ન સ્વાથમ્મ્રયગુણગળ રહિણ્યગભાધ્યરિગે 
કળલમુક િાિવિ સમ્થવથગવિરઢકાિવનુસરિવસ 
પણુ્યપાપગળીવ ભહુકા રુણ્યસાગિિલપશમ્ક્થગ 
ળુણ્ણલરિયિ ેએિલ ુઉણગળલવસિનુ સવરિગે ૧૭-૧૦ 
 
સત્યવવક્રમ પણુ્ય પાપવ સ 
મસ્તરિગે કોડલોસુગરિ િા 
લવતુ્ત ભાગવ મારડ લેશાશંવનુ જિકીવ 
અત્યલપ પિમાણવુવગે સા 
મરયવનુ તા કોટ્ટુ સ્થલૂ પ 
િાથગળ ઉંડુળણપ સવિ સવીવરિગ ે૧૭-૧૧ 
 
તતવમિ તિળણગળેક િેશરિ 
સમવિવસપ્પવ ેએંરિગાિરુ 
ભ્રમણ ચળળ ળબવસલંજજકેગળંુટેિો પવતકે 
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અવમતીવિોળળદ્દુ લકુમી 
િમણ વ્યાપાિગળ માડુવ 
કમલપત્ર સિોવિગળોળળગપ્પ તિેિતં ે૧૭-૧૨ 
 
અંબુજોદ્ભવ મુખ્યસુિ કળલ 
શબંિારિ સમસ્ત િૈત્યક 
િંબકનુરિિ પણુ્યપાપવવભાગવિ ેમારડ 
અંબુવિય જલવનુ મહાઘટ 
ળબિંબરિતુ તુંબુવ તિેરિ પ્રતત 
ળબિંબિોળુ તાવિદ્દુ યોગ્યતયેંત ેફલવીવ ૧૭-૧૩ 
 
ઇવિથ ુવવષ્નુિહસ્યિોળુ ભગુૃમુળણમ્રધ્યુિં 
ગરુવપધ ુિનુ કેળુવધુ ુવિરયવિ મરસિવ ળબતુ્ત 
અનુળચથોમ્ક્થગળળધ્િિેયુ સરિગણિ ેમાિવિિેમ્ધ ુ
વવધ્વજ્જજિગ વવજ્જનથયાપિયે માદુવ ેવવિયપવૂકવિ ૧૭-૧૪ 
 
વીતભય વવશે્વત વવવિવપત 
માતુળાતંક મધ્વવલલભ 
ભતૂભાવિિતં ભાસ્કિતજે મહાિાજ 
ગૌતમિ મડરિયનુ કાય્િા 
િાથિઅક ગુરુતમ જગ 
ન્નાથવવઠ્ઠલ તન્ન િળંબિ ભકુતિનુ પોિેવ ૧૭-૧૫ 
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