
હરિકથામૃથસાિ 
અણતુાિતમ્ય સધંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથ ુપળેુવે 
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કેળુવુધ ુ
 
ધવષ્ણસુવોત્તમનુ પ્રકૃતત ક 
ધિષ્ટળેધિપળાિતં ગુણ પિ 
મેષ્ષ્ટ પવિરુ કરિમે વાણી ભાિતતગળિમ 
ધવષ્ણવુાહ ફણીંદ્ર મૃિરિગે 
કૃષ્ણમરહધિયિિ મરિવિોળુ 
શે્રષ્ટળેધિપળુ જંબવતતયાવિેબલરદિંદ ૨૯-૦૧ 
 
પ્લવગ પન્નગપારહભિૂણ 
યુવતતયરુ સમ તમ્મોળગે જ ં
બવતતગગિંતગલ કરિમ ેઇવરિિંરદિંદ્રકામરિગે 
અવિ પ્રાણનુ કરિમ ેકામિ 
કુવિ શગિ િતત દઅ ગુરુ મનુ 
પ્રવહમારુત કોિતયેેધિસુવિારુ જિરિિંદ ૨૯-૦૨ 
 
યમ રદવાકિ િદં્ર માિધવ 
સમરુ કોણપ પ્રવહગિમરુ 
દુ્યમગણગગિંતગલ વરુણ િીિનુિાિદાિમનુ 
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સુમિસાસ્ય પ્રસૂતત ભગુૃમુધિ 
સમરુ િાિદગિમિતિ 
પ્રમુખ ધવશ્વાધમિ વવૈસ્વતિિલગિમ ૨૯-૦૩ 
 
ધમિ તાિ ધિિઋતત પ્રવહ 
પત્નિ પ્રાવરહ સમરુ ધવશ્વા 
ધમિગગિંતગલ કોિત ેધવશ્વક્સિે ગણિાથા 
ધવત્તપતત અધશ્વધિગળિમરુ 
ધમિ મોદલાદવરિગગિંતગલ 
ગબત્તરિપનુે શતસ્થ રદધવજિ વ્યહૂિામગળ ૨૯-૦૪ 
 
મરુતિોંભત્તધિક િાલ્વ 
ત્તેિડુ અધશ્વધિ ધવશે્વદેવરુ 
એિિૈદુ હન્નોંદુ ઋદ્રરુ દ્વાદશારદનય 
ગુરુ ધપતૃઉિયવષ્ટવસુગળુ 
ભિત ભાિતત પથૃ્વવ ઋભવુેં 
દરિવરુદવિનુ સોમિસપાિાહિહુદેંદુ ૨૯-૦૫ 
 
ઈ રદવૌકસિોળગ ેઉક્તરુ 
ઐદધિકદશ ઉગળદ એંભ 
ત્તૈદુ શિેરિગેણયેેધિસુવરુ િિપ ધવિાયકરુ 
સાધ ુવવૈસ્વત સ્વાયંભવુ 
શ્રીદ તાપસરુગળદુ મનુ એ 
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કાદશરુ ધવઘ્િશેગગિંતગલ િીિિેધિસુવરુ ૨૯-૦૬ 
 
ચ્યવિિદંિ કધવ બૃહસ્પતત 
અવિ જનુ િવયમુધિ પાવક 
ધ્રવુ િહુિ શધશગબિંદુ ધપ્રયવ્રતનુ પ્રહ્લાદ 
કુવલયપરુક્તતેરિિંદગલ 
અવિ િોરહગણ શામલા જ 
ન્હધવ ધવિાટ્પજન્ય સજં્ઝ્નન્યાદેધવયરુ અિમ ૨૯-૦૭ 
 
દુ્યિરદગગિંતગલ િીિિેધિપરુ 
અિગભમાધિ રદવૌકસરુ કે 
િિમુધિગગળગે કરિમે સ્વાહાદેધવગિમ બુિ 
એધિસુવળુિાદેધવ િીિળુ 
શધિ કરિમ ેકમાધિપતત સ 
તદ્વનુત પષુ્કિ િીિિધેિસુવ સૂયિદંિગે ૨૯-૦૮ 
 
કોિતયેધિપિશીતત ઋધિ પ ુ
ષ્કિગે ઊવધશ મુખ્ય શત અ 
પ્સિરુ તુંબુિમુખરુ અજિજિેધિસુતતહરુ 
કિેસુવદુ અિલગણ િાલ્વ 
ત્તિે િતુદશ દ્વવ્યષ્ટ સાધવિ 
હરિમિરદયરુ સમિેધિસુવરુ ધપિંત ેપષે્દદરિગે ૨૯-૦૯ 
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તદવિિ િાક્યાત અપ્સિ 
સુિતતયરુ કૃષ્ણાગંસગંગગ 
ગળદિ તરુવાયદગલ ગિિધપતરુગળુ ઇવરિિંદ 
તિદશ ગંિવગણ ઇવરિિં 
દિમ િિગંિવરિવરિિં 
દુદધિમ ેખળપતતગળિમરુ નૂરુ ગુણરદિંદ ૨૯-૧૦ 
 
પથૃ્વવપતતગગળગગિંત શત મનુ 
જોત્તમરુ કરિમેધિપરિવરિિં 
દુત્તિોત્તિ નૂરુ ગુણરદિંદધિકિાદવિ 
ધિનયદગલ ગિિંતતસુત િધમસુત 
ભનૃય િાિહુદેંબ ભક્તિ 
ગિત્તદગલ િલેેગોંડુ કરુગણપિગખળસૌખ્યગળ ૨૯-૧૧ 
 
દ્રમુ લતા તૃણ ગુલ્મ જીવરુ 
ક્રમરદ િીિરુ ઇવરિગગિંતા 
િમિેધિસુવરુ ધિનયબદ્ધરિગગિંતલજ્ઝ્નન્યાધિ 
તમધસગ્યોગ્યિ ભનૃયિિમરુ 
અમરુિાદ્યગભમાધિ દૈનયરુ 
િમુગિ મોદલાદવરિગગિંતગલ ધવપ્રગિતતતત િીિ ૨૯-૧૨ 
 
અલકુધમયુ તા િીિળેધિપળુ 
કગલ પિમિીિતમિવધિિં 
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દુગળદ પાધપગગળલ્લ િોિલ ુઈજગત્ત્રયરદ 
મલધવસજિકાલદગલ ક 
ત્તલેયોળગ ેકશ્મલ કુમાગ 
સ્થળગળગલ ગિિંતિયે માદપદુુ બલ્લવરુ ધિનય ૨૯-૧૩ 
 
સનવજીવિ માધિ બ્રહ્મનુ 
ધિનયબદ્ધિોળગ ેપિંુજિ 
દૈનય સમુદાયાધિપતત કગલયેધિપ પવમાિ 
ધિનયદગલ અવિોળગે કમપ્ર 
વતકનુ તાિાગગ શ્રીપરુુ 
િોત્તમિ સપં્રીતત ગોસુગ મારિ મારિસુવ ૨૯-૧૪ 
 
પ્રાણદેવનુ તિધવિિોળગે પ્ર 
વીણ તાિેંદેધિધસ અરિકા 
િાનુસાિરદ કમગળ તા મારિ મારિસુવ 
જ્ઝ્નન્યાિ-ભક્ક્ત સુિગે ધમશ્ર 
જ્ઝ્નન્યાિ મધ્યમ જીવરિગે અ 
જ્ઝ્નન્યાિ મોહ દે્વિગળ દૈનયરિગે કોડુતતપ્પ ૨૯-૧૫ 
 
દેવદૈનયિ તાિતમ્યવ 
િી ધવિરદ તતગળદેલ્લિોળુ લ 
મીવિિ ેસવોત્તમનુ એંદરિદુ ધિનયદગલ 
સધેવસુવ ભક્તરિગોગલદુ સુખ 
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વીવ સવિદગલ સુખમય 
શ્રી ધવરિિંિાદ્યમિનુત જગન્નાથ ધવટ્ઠલનુ ૨૯-૧૬ 
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