
હરિકથામૃથસાિ દૈત્યતાિતમ્ય સધંિ 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથ ુપળેુવે 
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કેળુવુધ ુ
સધંિ સૂચિ ેશ્રીશમુક્તામુક્ત સુિવિ વાસુદેવગ ેભક્ક્તયલિ કમ િાસિનુ 
પલેળદનુ દૈત્યસ્વભાવગુણગળનુ 
એિગ ેધિન્નલિ ભકુતત જ્ઝ્ન્યાિગ ળેધિતતહવ ુપ્રાણિલિ તતલળયદે 
હનુમદાદ્યવતાિગળ ભદેગળ પળેુવવ દનુજ ઘોિાિંતંમધસગ્યો ગ્યનુ િ 
સશંય ધિન્ન બૈવિ કોિયે િાલિગ ેધપરિદુ છેરદપિેેંદિબ્જ ભવ ૩૦-૦૧ 
જ્ઝ્ન્યાિ બિ સુખ પણૂવ્યાપ્તગ ેહીિગુણિેંબુવનુ ઈશ્વિ િાિયેેંબુવ 
સચ્ચચદાિદંાત્મગુત્પધિ શ્રીધિતલંબધિગીશગે ધવયો ગાનુલચિંતિ ેછેદ ભદેધવ 
હીિદેહગ ેશસ્ત્રગળભય પળેુવવ દૈત્ય ૩૦-૦૨ 
િેશભયશોકારદશુ્યગે ક્િેશગળ પળેુવવ િામ વ્યાસરૂપગંલળગે ઋધિ 
ધવપ્રત્વ પળેુવવ દાશિધથ કૃષ્ણારદરૂપકે કેશખિંિ પળે્વ મક્કલળ ગોસુગ 
ધશવાચિયે મારિદિેંબુવવિ ેદૈત્ય ૩૦-૦૩ 
પાપપરિહાિાથ િામનુ માપતતય ધિધમધસદ ભગવ- દ્રપૂરૂપકે ભદેલચિંતિ ે
માળ્પ માિવનુ આપગળુ સિીથ ગુરુ મા તાધપત ૃપ્રભ ુપ્રતતમ ેભતૂ દ 
યાપિિ કંિવિે દેવરુ એંબુવિ ેદૈત્ય ૩૦-૦૪ 
સુદંિ સ્વયંવ્યક્તવ ુલચદા િદં રૂપગળેંબુવનુ િિ રિિંદ ધિધમત ઈશ્વિગ ે
અલભિધમસુતતહ િિનુ કંદુગોિળ રદવાકિનુ હરિ ઓંદે સૂય સુિોિમનુજગ 
દં્વદ્યિેંબુવ ધવષ્ણદૂુિણ ેમાડુવવ દૈત્ય ૩૦-૦૫ ૧ 
િમેરદિંદશ્વત્થ તુિસી સોમિિિલિ ધવમિ શાલિ ગ્રામગળધિટ્ટલભિધમપ 
િિ મુક્ક્તયોગ્ય સદા ભધૂમયોળુ િમાથમુક્ક્ત સુ કામાપએેગલળિંદ શાલિ 
ગ્રામગળ વ્યતતરિક્ત વરંદસ ેદુુઃખ વદુૈવનુ ૩૦-૦૬ 



ધવતતમરહમિ લબટ્ટુ સુિરિગ ેપથૃગ્વદંિ ેમાળ્પ માિવ રદતતજિ ેસરિ 
હરિય ુતા સકં્સ્થતિધેિસિલ્લિ ચતિુમુખમોદિાદલખળ દે 
વતગેળોળલગહિેંદુ િમી પતતગ ેવરંદસ ેઓંદિેઅણ લબટ્ટગિિવિ 
૩૦-૦૭ 
શવૈ શૂદ્રકિાલચત મહા દેવ વાયુ હરિ પ્રતતમે વૃ ંદાવિરદ માસદ્વયદોલળહ 
તુળધસ અપ્રસવ ગો ધવવાહધવવજજતાશ્વ ત્થા ધવટધપગળ ભક્ક્તપવૂક 
સધેવસુવ િિ દૈત્ય શાશ્વત દુુઃખ ઐદુવનુ ૩૦-૦૮ 
કમિસભંવ મુખ્ય મનુજો િમિ પરિયંતિરદ મુક્તરુ સમ 
શતાયુષ્યુળ્ળવનુ કલિ બ્રહ્મિોપારદ ક્રમરદ િીચરુ દૈત્યરુ િિા િમિ 
ધપરિદુ કુિધમ કલિયનુ પમિેધિસુવવિસુિિોળુ દે્વિારદગુણરદિંદ ૩૦-૦૯ 
વિજસભંવિબ્દ શત ઓ બ્બિ ેમહાકલિ શબ્દવાચયનુ રદિરદિગળલિ 
બીળ્વિંિતંમરદ કલિમાગ દનુજિેલિ પ્રતીઇસુત બ્ર હ્મિ શતાબ્દાતંદલિ 
લિિંગવ ુઅધિિિ ગદાપ્રહિરદિંદલિ ભગંવદુૈવદુુ ૩૦-૧૦ 
મારુતિ ગદેધયિંદ લિિંગશ િીિ પોદાિતંિ તમો દ્વાિવરૈદ સ્વરૂપ 
દુુઃખગળનુભધવસુતતહરુ વિૈ હરિભક્તિલિ હરિયલિ તાિતમ્યદલિરુતતહુદુ 
સ ંસાિદલિ તમક્સ્સિલિ અત્યધિક કલિયલ્લિ ૩૦-૧૧ 
જ્ઝ્ન્યાિવેંબુદુ ધમથ્યવસમી લચિ દુુઃખતિંગવ ેસમી ૨ 
ચીિબુતિ ધિિંતિરદ કલિલગહુદુ દૈત્યિોળુ હીિળેધિપળુ શતગુણરદ કલિ 
માધિધિગે શત ધવપ્રલચધિગે ઊિશતગુણ કાિિધેમયે કંસિધેિધસદનુ 
૩૦-૧૨ 
કાિિધેમગ ેપચંગુજ્દિં કીળુ મધકૈુટભરુ જ્મવ તાલળ ઇળેયોળુ 
હંસરિલભકાહ્વયરદ કિેધસદરુ ઐળિામક ધવપ્રલચધિ સ માળુવધેિપ 
રહિ્યકશ્યપ ુશૂિપાલણય ભક્ત િિકગે શતગુણાિમનુ ૩૦-૧૩ 



ગુણગળ ત્રય િીચિધેિસુવ કિકકધશપગુ ેહાટકાબંક એણયેેધિપ 
મલણમંતલગિંતલિ રકિંલચદૂિ બક દનુજવિ તાિકનુ ધવિંશતત ગુણરદ િીચનુ 
િોકકંટક િધેિપ શબંિ તાિકાસુિગિમ િડ્ગુણરદ ૩૦-૧૪ 
સરિયેધિસુવનુ સાલવધિગે સ ંકિનુ અિમનુ દશગુણરદ શ ંબિગે િડ્ગુણ 
િીચિધેિપ રહરિિંબકા બાણા સુિનુ દ્વાપિ કીચકનુ િા લવરુ સમરુ 
દ્વાપિિ ેશકુધિ કિેધસદનુ કૌિવગ ેસોદિમાવિહુદેંદુ ૩૦-૧૫ 
િમુલચ ઇલવિ પાકિામક સમરુ બાણાદ્યરિગ ેદશગુણ િમુલચ િીચનુ 
નૂરુ ગુણરદિંદિમ વાતાધપ કુમતત િનુેક નૂરુ ગુણરદિં િમિરિપ ુ
વાતાધપગિમનુ વમિ િનુેકેધિિંદિિગુણાિમનુ કેધશ ૩૦-૧૬ 
મિે કેશીિામક તઇણા 
વત સમ િવણાસુિનુ ઓં 
િતુ્ત િીચારિષ્ટિામક પચંગુણરદિંદ 
દૈત્ય સિમ હંસ રિલભક પ્ર 
મિવિેનુ પૌંડ્રકનુ એં 
ભતુ્ત ગુણરદિંદિમ મૂવરુ િવણિામકગ ે૩૦-૧૭ 
ઈશિ ેિાિેંબ ખળિા દુ 
શ્યાસિા વઇિસિે દૈત્યા 
ગ્રેસિ જિાસિં સમ પાધપગળોળત્યધિક 
કંસ કૂપધવકણ સરિ રુ 
ગ્મી શતાિમ રુક્ગ્મલગિંત મ 
હાસુિનુ શતિ્વ રકમીિરુ શતાિમરુ ૩૦-૧૮ ૩ 
મરદિપાિી દૈત્યગણદોળ 
ગિમિેધિપરુ કાિકેયરુ 



અધિકરિગે સમિહરુ દેવાવશે બિરદિંદ 
વદિ પાલણ પાદ શ્રોતત્રય 
ગુદ ઉપસ્થ ઘ્રાણ ત્વગ્રસિ 
કધિપ દૈત્યરુ િીચિેધિપરુ કાિકેયરિગે ૩૦-૧૯ 
જ્ઝ્ન્યાિ કમેંરદ્રયગલળગલભ 
માધિ કલયાદ્યલખળ રદતતજરુ 
હીિકમવ મારિ મારિસુતતહરુ સવિોળુ 
વાલણ ભાિતત કમિભવ પવ 
માિરિવલ્ચછન્ન ભક્તરુ 
પ્રાણ અસુિાવશે િરહતરુ આખણાશ્મસમ ૩૦-૨૦ 
હુતવહાઆદ્યમિેલિરુ 
યુતરુકલયાવશે ધવધિ મા 
રુત સિસ્વતત ભાિતતયિવતાિદોળલગલિ 
કૃતપટુાજંલિધયિંદ તન્નય 
ધપતિ સમ્મુખદલ્લિ ધિિંદા 
િતતધસ લબનૈ્નધસદ તન્નોળુ કૃપયે માિેંદુ ૩૦-૨૧ 
દે્વધિ દૈત્યિ તાિતમ્યવ ુ
દૂિણયે ુભિૂણગળેન્નદે 
દોિવેંબુવ દે્વધિ ધિશ્ચય ઇવિ િોિલકે 
ક્િેશગળિદુૈવનુ બહુધવિ 
સશંયવ ુપિસલિ વદે 
વ્યાસ ગરુિપિુાણદલિ પલેળદનુ ઋધિગલળગ ે૩૦-૨૨ 
જાલિ િલે્ગ્ગલ ુઉદ્રધશિ ેબરિ 



ગાિ પરુુિિ બાધિપવુ ુચ 
મ્મોળેગયે મેટ્ટટ્ટદવગંુત ેકાટંકગળ ભય 
ચળેુ સપવ કોંદ વાતયે 
કેલળ મોરદપલગલિવઘ યમ 
િાળુગળ ભયધવલિ દૈત્યિ ધિિંરદસુવ િિગે ૩૦-૨૩ 
પુ્ યકમવ પષુ્કિારદ રહ 
િ્યગભાતંગત બ્ર 
મ્યદેવધિગધપસુતલિરુ પુ્ ય પાપકમગળ 
જ્યદુુઃખવ કલિમુખાદ્યરિ 
ગુ્ણિીવનુ સકિિોક શ 
િ્ય શાશ્વત ધમશ્રજિરિગ ેધમશ્રફિવીવ ૩૦-૨૪ 
તત્રધવિ ગુણગળ માધિ શ્રી ભા 
ગવવીિમણ ગુલણગુણગળોળગવ 
િવિ યોગ્યતકેમગળિનુસરિધસ કમફિ 
૪ 
સ્વવશિાદમિાસુિિ ગણ 
કવધિધયલિદે કોડુવ દેવ 
પ્રવિવિ જગન્નાથધવટ્ઠિ ધવશ્વવ્યાપકનુ ૩૦-૨૫ ૫ 


