
હરિકથામૃથસાિ 
સવ સ્વાતતં્ર્ય સધંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથ ુપળેુવે 
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કેળુવુધ ુ
 
શ્રીધિવાસિ ચરિતગેળ પિ 
માનુિાગરિ બેસગોળલ ુમુધિ 
શૌિકાદ્યરિગરુધપિનુ સૂતાય િયરિિંિ 
 
પચિ ભઅણ ગમિ ભોજિ 
વચિ મૈથિુ શયિ વીઅણ 
અચલિ ચલિ પ્રયત્િવ ુસાધ્યવ ેજિકે 
શુચચસિિ િયરિિંિ જીવિ 
ધિચયિોળુ તા ધિિંત ુમાડુવ 
ઉચચતિોચચત કમગળિેંિરિદુ કોંડાડુ ૧૮-૦૧ 
 
ધવષ્ટિશ્રવ િેહિોળગે પ્ર 
ધવષ્ટિાચગ ધિિંતિરિ બહુ 
ચષે્ટેગળ માડુતતિે કંડુ સજીધવ એનુતતહરુ 
હૃષ્ટિાગુવિવિ િોરડ ક 
ધિષ્ટિેલ્લરુ સવેમેાળ્પરુ 
ચબટ્ટ અણિચલ કુપણવેંિરિિિનુપઇેપરુ ૧૮-૦૨ 
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ક્રીડેગોસુગ અવિવિ ગતત 
િીિલોસુગ િેહગળ કો 
ટ્ટાડુવનુ સ્વચે્છેયચલ બ્રહ્મેશાદ્યિોળુ પોક્ક ુ
માડુવનુ વ્યાપાિ બહુધવિ 
મૂઢિૈત્યિોચળદ્દુ પ્રતતરિિ 
કેડુલાભગચળલ્લધવિિરિ આવકાલિચલ ૧૮-૦૩ 
 
અઅિેઢયનુ બ્રહ્મ વાયુ 
ત્રઅસુિપસુિાિોળ 
ધ્યઅિાચગદે્દલ્લિોળુ વ્યાપાિ માડુતતહ 
અઅયનુ સત્યાત્મક પિા 
પએેધયલ્લિે સવિોળગે ધવ 
લઅણ ુતાિાચગ લોકવ િઇસુતચલપ્પ ૧૮-૦૪ 
 
શ્રી સિસ્વતત ભાિતી ચગરિ 
જા શચી િતત િોરહચણ સ ં
જ્ઝ્ન્ય શતરૂિોપાદ્યચિળસ્ત્રીયિોળુ સ્ત્રીરૂપ 
વાસવાચગદે્દલ્લરિગ ેધવ 
શ્વાસ તન્નચલ કોટ્ટુ અવિચભ 
લાષેગળ પિૈૂસુતતપ્પનુ યોગ્યતગેળરિતુ ૧૮-૦૫ 
 
કોલ ુકુદુિેય મારડ આડુવ 
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બાલકિ તિેિતં ેલકુમી 
લોલ સ્વાતતં્ર્યગુણવ બ્રહ્માદ્યિોળચગટ્ટુ 
લીલેગૈવનુ તન્નવરિગનુ 
કૂલિાચગદે્દલ્લ કાલરિ 
ખલુ્લરિગે પ્રતતકૂલિાચગહ પ્રકટિાગિલે ૧૮-૦૬ 
 
સૌપિચણવિવહિ િાિા 
રૂપિામરિ કિેસુતવિ સ 
મીપિલ્લ્લદ્દચિળ વ્યાપાિગળ માડુવનુ 
પાપ પણુ્યગળેિડુ અવિ સ્વ 
રૂપગળિનુસરિધસ ઉચણપ પ 
િોપકારિ પિેશ પણૂાિિં જ્ઝ્ન્યાિઘિ  ૧૮-૦૭ 
 
અહિધિદ્રામૈથિુગળહ 
િહિ બયધસ બળલવુવ લમી 
મરહતિ મહામરહમેગળિેંતરિવ ધિત્યિચલ 
અરહક સૌખ્યવ મિેદુ મિિચલ 
ગ્રરહધસ શાસ્ત્રાથગળ પિમો 
ત્સહરિ કોંડાડુતચલ મૈમિેિવરિગલ્લિલે ૧૮-૦૮ 
 
બંિ મોઅપ્રિિ જ્ઝ્ન્યાિવ ુ
મંિમતતગચળગેંદુ િોિેવદુુ 
ચબિંદુ માત્ર સુિાનુભવ પવતકે સમદુુઃિ 
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એંદુ તતચળયિલ્યિૈવગ 
ચળિંિ સુિવપઇેસુવરુ મુ 
કંુિિાિાિિયે ચબટ્ટવગંુટે મુક્ક્તસુિ ૧૮-૦૯ 
 
િાજ તન્નામાત્ય કરુણરિ 
િજૈ જિરિગે કોટ્ટુ કાય ધિ 
યોજજસુત માિાપમાિવ માળ્પ તિેિતં ે
શ્રીજિાિિ સકલિોળગપ 
િાજજતનુ તાિાચગ સવ પ્ર 
યોજિવ મારડસુત માડુવ ફલકે ગુરિમારડ ૧૮-૧૦ 
 
વાસુિેવ સ્વતતં્રવ સિો 
જાસિાદ્યમિાસુિારિગીય 
લોસુગિવ તગેેિિિોળગિવ ચતુભાગ 
ગૈધસ ઓંિનુ શતધવિ તિપ ં
ચાશતાબ્જ જગષ્ટચત્વા 
રિિંશિધિલધિચગતુ્ત વાચણ ભાિતતગિ ૧૮-૧૧ 
 
તિધથય પાિવ થગેધે ુકોમ્િિ શથ ધવભાગવ 
મારિ થા ધવમ્શધથ ઉમેશિોચળતુ્ત ઇમ્રિોળૈિરઢક 
હથ્થ ુિધથપિોળચગધિધથત્તચિલ િવેથગેળોળગીિય્ધ ુ
જીવ પ્રધથયોળુ િશ ઐિરઢક િાલ્વથ્થ ુિથૈ્યિોળુ ૧૮-૧૨ 
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કારુચણક સ્વાતતંત્રયત્વવ 
મૂરુ ધવિ ગૈસિેડુ તન્નોળુ 
િારિગોંિનુ કોટ્ટ સ્વાતતંત્રયવ સવરિગે 
િારુચણપ તન્નનુગરિગે વ્યા 
પાિ કોટ્ટુ ગુણાગુણગળ ધવ 
ચાિ માડુવ તિેરિ તત્રગુણવ વ્યક્ક્તયિ ેમાળ્પ ૧૮-૧૩ 
 
પણુ્યકમકે સહાયવાગુવ 
િ્યરિગે કલ્યારિ િૈત્યિ 
પણુ્ય ફલગળિીવ રિધવજિ પાપકમફલ 
અ્યકમવ માળ્પરિગે અનુ 
ગુણ્ય જિરિગ ેકોડુવ બહુ કા 
રુણ્યસાગિ િી તિેરિ ભક્તિિ સતંપૈ ૧૮-૧૪ 
 
ધિરુપમગે સરિયુટું એંદુ 
ચ્ચરિસુવવ તદ્ભક્તિોળુ મ 
ત્સરિસુવવ ગુચણગુણગચળગ ેભિેગળ પળેુવવ ુ
િિ સુિઅશિ ઉધ્વપુડં્રવ 
િરિધસિવિોળુ િેધષસુવ હરિ 
ચરિતગેળ કેળિલે લોગાિવત ેકેળુવવ ુ૧૮-૧૫ 
 
એવમારિ િેષવળુ્ળ કુ 
જીવિેલ્લરુ િૈત્યિેંબરુ 
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કોધવિિ ધવજ્ઝ્નિાિકમવ િોરડ ધિિંરિપરુ 
િેવ િેવિ ચબટ્ટુ યાવ 
જ્ઝ્જીવપરિયંતિરિ તુચ્છિ 
સવેધેયિંદુપજીધવસુવિનજ્ઝ્ય્િાિકોળગાચગ ૧૮-૧૬ 
 
કામ લોભ ક્રોિ મિ રહિં 
સામયાનૃથ િંભ કપટ તત્ર 
િામિવતાિગળ ભિે અપણૂસુિબદ્ધ 
અધમષ ધિવરેિતવ ભોજ્યતત 
તામાસાન્નવનુબં તામસ 
શ્રીમિાિંિ સગંરિિંિચલ તમવ ેવધિપદુુ ૧૮-૧૭ 
 
જ્ઝ્ન્યાિ ભક્ક્થ ધવિક્ક્થ ધવિય પિુાણ શાસ્રશ્રવિ ચચમ્થિ 
િાિ શમ િમ યજ્ઝ્ન્ય સથ્યારહમ્સ બૂથિયા 
ઢયાિ ભગવન્નામકીથિ મૌિજપતપવ્રથસુથીઠ- 
સ્િાિ મમ્રસ્થોર વમ્િિ ેસજ્ઝ્જિિ ગુણવ ુ૧૮-૧૮ 
 
લેષ સ્વાત્રતંત્રય ગુણવનુ પ્ર 
વશેગૈધસિ કાિણરિ ગુણ 
િોષગળુ તોરુવવ ુસત્વાસત્વ જીવિોળુ 
શ્વાસ ભોજિ પાિ શયિ 
ધવલાસ મૈથિુ ગમિ હષ 
ક્લેષ સ્વપ્િ સુષલુ્પ્ત જાગ્રતતધયહવ ુચતેિકે ૧૮-૧૯ 
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આઢ થન્નોળચગરિધસ ઉચળિોમ્િઢવ ધવભાગવગૈધસ 
વજૃજિાિિનુ પવૂિચલ સ્વાથક્મ્રયવ કોત્તમ્થ ે
સ્વધ્ઢુિીધપથ કોદુવવિ સુિવધૃ્ધ્ઢગોસુગ બ્રુઃમવાય ુ
કપધિ મોિલાિવિોચળધ્િવિ યોગ્યથયેિરિથ ુ૧૮-૨૦ 
 
હલઢિાનુજ માળ્પ કૃથ્યવ ધથચલયિાહમ્કાિધિમ્િેિ 
નુચળધ ુધવરઢયુ ધિષઢેપારરુ ઇલ્લવમે્બુવગે 
ફલગળધ્વય કોદુવ િથૈ્યિ કલષુ કમવ ચબતુ્ત 
પણુ્યવ સળેેધ ુથન્નોળચગતુ્ત ક્રમધિમ કોદુવ ભક્થરિગે ૧૮-૨૧ 
 
થોયજાપ્પિ રકિણ વકૃ્ષચ્છય વધથસુવમ્થ ે
કમલિ ળાયથાક્ષનુ સવિોળુ વ્યાધપધસિ કાિણધિ 
હેય સધ્ગુણકમ થોપવ ુ્યાય કોધવિરિગે ધિિમ્થિ 
શ્રીયિસ સવોથ્થવોથ્થમિમે્ધ ુપળેુવરુ ૧૮-૨૨ 
 
મૂલકાિણ પ્રકૃધથયેધિપ મહાલકુધમયેલ્લિોળચગધ્ધ ુ
સુલીલગેૈયુથ પણુ્યપાપગળધપળુ પધથગે 
પાલગિલોળુ ચબધ્િ જલ કીલાલવધેિપિુ ેજીવકૃથ 
કમાચળ થધ્વથ ુશુભવધેિપવ ુએલ્લ કાલિચલ ૧૮-૨૩ 
 
જ્ઝ્ન્યાિસુિબલપણૂ ધવષ્નુધવ ગેિ માળ્પવ ુધરગુણકાય 
કૃશાનુધવિ કઇધમ કધવધ ુભચક્ષધમુ્ત ેલોકિોળુ 
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ઈ િચળિજામ્િવનુ બ્રુઃમેશિમુખ્યસુિાસુિિ 
કાલાિલવોલ નુમ્ગુવવગી પાપગળ ભયવ ે૧૮-૨૪ 
 
મોિધશિ િચક્ષણસુપક્ષ પ્રમોિવુથ્થિ પક્ષવમે્ધ ુ
ઋગાધિશુ્રધથગળુ પળેુવવુ ુઆિમ્િમય હરિગ ે
મોિવધૈષક સુિ ધવધશષ્ત પ્રમોિ પાિધરક સુિપ્રિ 
િાિ કાિણધિમ્િ મોિપ્રમોિિધેિસુવનુ ૧૮-૨૫ 
 
ઓક્મ્િગાિરુ વકૃ્ષ્તધયમ્િ વસુમ્ઢિેયોચળપ્પચિળ 
જલધિક્મ્સમ્ઢુ વધૃ્ધ્ઢયિધૈવુિુ ેભાિધિિે બરિિહુિ ે
કુમ્ધ ુકોિથગેેગચળલ્લધિહ સ્વાિમ્િ સમ્પણૂ 
સ્વભાવગ ેબમ્ધ ુમાદુવિુનુે કમાકમાજ્યફલ ૧૮-૨૬ 
 
િહેવકૃ્ષિોળેિદુ પચક્ષગળીહવકે્મ્િગુ ચબિિ ે
પમમસ્િહેધિમ્િચલ કમજ ફલગળુમ્બ જીવિગ 
શ્રીહરિયુ થા સાિ ભોક્થનુ દ્રોરહસુવ કલ્યાધિ 
િથૈ્ય સમૂહકીવ ધવધશષ્ત પાપવ ક્લેશ(લીશ) વલે્લરિગે ૧૮-૨૭ 
 
દુ્યમચણ રકિણવ કંડ માત્રરિ 
તતધમિવોડુવ તિેરિ લમી 
િમણ િોરડિ માત્રરિિંિઘિાશ ઐદુવદુુ 
કમલસભંવ મુખ્યિેલ્લા 
સુમિસિોચળહ પાપિાધશય 
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અમિમુિિિંિચલ ભસ્મવ માળ્પ હરિ તાનુ ૧૮-૨૮ 
 
ચતુિશતભાગરિ િશાશં િો 
ચળતિ જીવરિગીવ લેશવ 
રિતતજ િેવકગચળગ ેકોડુવ ધવધશષ્ટ દુુઃિસુિ 
મતતહીિ પ્રાચણગચળગા 
હુતતય સુિમૃધથ દુુઃિવિ 
યોગ્યતયેિરિતુ ધપપીલ મશકારિગળીગીવ હરિ ૧૮-૨૯ 
 
ધિત્યધિિયાિંાખ્ય કૂપરિ 
ભથૃ્યરિિંિોિગૂરડ પિુિા 
વતતવજજત લોકાવદુૈવ કચલયુ િેષિચલ 
સત્યલોકાધિપ ચતુમુિ 
તત્વ િેવકળ સારહત ધિજ 
મુક્ક્તયૈદુવ હરિપિાબ્જવ ભજજધસ ભકુતતયચલ......ઃુઃિાશ_૧૮-૩૦ 
 
ધવધિ ધિષેિગળેિડુ મિેયિે 
મધધુવિોધિય પાિકધપસ 
લરિતત મક્કચળગીવ પણુ્યવ પાપ િૈત્યરિગે 
સુિરુશિિિગીયરિિે બં 
િોિચગ ઓય્વરુ પણુ્ય િૈત્યરુ 
અધિપરિલ્લિ વકૃ્ષગળ ફલિંત ેધિત્યિચલ ૧૮-૩૧ 
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તતલજ કશ્મલ ત્યજજધસ િીપવ ુ
તતચળય તલૈવ ગ્રરહધસ મંરિિ 
િોળગ ેવ્યાધપધસપ્પ કત્તલ ેભચંગસુવ તિેરિ 
કચલ મોિલગુોંડચિળ િાિવ 
કુલજિનુરિિ માળ્પ પણુ્યજ 
ફલવ બ્રહ્માદ્યરિગ ેકોટ્ટલ્લલ્લે િધમસુવનુ ૧૮-૩૨ 
 
ઇદ્દલેયુ ધિત્યિચલ મેધ્યા 
મેધ્ય વસ્તુગળંુડુ લોકરિ 
શુદ્ધ શુચચ એંિેધિધસકોંબનુ વિે સ્મૃધથગળોળુ 
બુતદ્ધપવૂકવાચગ ધવભિુરુ 
શ્રદે્ધધયિંિધપધસિ કમ ધિ 
ધષદ્ધવાિરૂ સરિયે કૈકોંડુદ્ધરિસુતતપ્પ ૧૮-૩૩ 
 
ઓડેયરિદ્દ વિસ્થ ફલગળ 
બરડદુ તતિંબુવરુંટે કંડિે 
હોડેદુ ચબસુટુવિેંબ ભયરિિં િોડલંજુવરુ 
ચબડિે માડુવ કમગળુ મિ ે
મડરિ મક્કળુ બંધગુળ કા 
િોડિાળુગળુ એંિ માત્રરિ ઓડુવદુુ દુરિત ૧૮-૩૪ 
 
જ્ઝ્ન્યાિ કમેંરદ્રયગચળિંિે 
િનુે માડુવ કમગળ લ 
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મીધિવાસધિગધપસુતચલરુ કાલકાલિચલ 
પ્રાણપતત કૈકોંડુ િાિા 
યોધિયૈરિસિોમ્મે કોડરિિે 
િાિવરુ સળેેિોય્વિેલ્લા પણુ્યિાધશગળ ૧૮-૩૫ 
 
ષ્રુધથસ્મૃથ્યથવ ધથચળિહમ્મથધવધશશ્તનુ કમમાિલ ુ
પ્રધથગ્રરહસનુ પાપગળ કોદુધથપ્પ ધિથ્ય હરિ ચથિુિશ 
ભવુિાધિપધથ ક્રથકૃુથજ્ઝ્ન્યધિયામકનુ 
એિમેધથયભ્રમ્શપ્રમાિસમ્કતિોષવવચગલ્લ ૧૮-૩૬ 
 
વારિજાસિ મુખ્ય િાજ્ઝ્ન્યા 
િાિકરુ સવસ્વતતં્ર િ 
માિમણિેંિરિદુ ઇષ્તાધિષ્ટકમફલ 
સાિભોક્તધિગધપસલ ુસ્વી 
કાિ માડુવ પાપફલવ કુ 
બેિિામક િૈત્યરિગ ેકોટ્ટવિ િોધયસુવ.....ઃુઃિાશ_૧૮-૩૭ 
 
ક્રૂિિૈત્યિોચળદ્દુ તાિ ે
પ્રરેિસુવ કાિણરિ હરિગે કુ 
બેિાિેંબરુ એલ્લિોળુ ધિગતગતતગ ેધિરુત 
સૂરિગંયગે સૂયિેંબરુ 
દૂિશોકગે શુક્લ ચલિંગશ 
િીિધવલ્લિ કાિણિચલ આકાયિધેિસુવનુ ૧૮-૩૮ 

11

www.yo
us

igm
a.c

om



 
પળેલોશવલ્લિ મહાપા 
પાચળગળ ઓંિે અણરિ ધિ 
મૂલગૈસચલબેકુ એંબુવગોંિે હરિિામ 
િાચલગેયોળુળ્ળવગે પિમકૃપ 
આળુ કૃઇષ્ણનુ કૈધપરડદુ ત 
ન્નાલયિોચળટ્ટનુરિિિલાિિંપરડસુવનુ ૧૮-૩૯ 
 
િોચગયૌષિ પથ્યરિિંિ ધિ 
િોચગ યધેિસુવ તિેેરિ શ્રીમિ 
ભાગવત સુશ્રવણગૈદુ ભવાખ્યિોગવનુ 
િીચગ સવાદ્યચિળ ધવષય ધિ 
યોચગસુ િશેંરદ્રયવધિલિોળુ 
શ્રીગુરુજગન્નાથધવટ્ઠલ પ્રીતિાગુવનુ ૧૮-૪૦ 
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