
હરિકથામૃથસાિ 
કમ વિમોચન સવંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણવિમ્િાપવનથ ુપળેુિે 
પિમ ભગિધ્ભક્થરિિનાિિવિ કેળુવુધ ુ
 
મૂલ નાિાયણનુ માયા 
લોલાઆનતંિતાિનામક 
વ્યાળરૂપ જયાિમણનાિશેનવેનસુિનુ 
લીલેગૈિાનતં ચતેન 
જાલદોળુ પ્રદુ્યમ્ન બ્રહ્ા ં
ડાલયદ ઓળહોિગે નલેેવસહ શાતંત અવનરુદ્ધ ૧૯-૦૧ 
 
ઐદુ કાિણ રૂપ ઇપ્પ 
તદુૈ કાયગળેવનસુવવુ ુઆ 
િૈદુ રૂપરદ િવમસુતતપ્પનુ ઈ ચિાચિરદ 
ભદેિજજત મૂજગજ્જ 
ન્મારદકાિણ મુક્ક્તદાયક 
સ્િોદિદોળળટે્ટલ્લિન સતંપૈ સિજ્નન્ય ૧૯-૦૨ 
 
કાય કાિણ કતગૃળોળુ સ્િ 
ભાયરિિંદઓડગૂરડ કવપલા 
ચાય ક્રીરડસુતતપ્પ તન્નોળુ તાન ેસ્િચે્છેયળલ 
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પ્રયેનલ્લે િમાબ્જભિ ભિ 
િાય િઇવસ વશઇસુિનુ સ્િ 
િીયરદિંદળલ રદિજદાનિતતતયનનુરદનરદ ૧૯-૦૩ 
 
ઈ સમસ્ત જગવિનોળગા 
કાશદોળળગરુતતપ્પ વ્યાપ્તા 
િશેનિતાિાતંિાત્મકનાળગ પિમાત્મ 
નાશિરહત જગવિનોળગિ 
કાશદનુ તાનાળગ યોગી 
શાશ્રયક્સ્થત તન્નોળેલ્લિવનટ્ટુ સલહુિનુ ૧૯-૦૪ 
 
દારુ પાશાણગત પાિક 
બેિેબેરિપ્પતં ેકાિણ 
કાયગળ ઓળળગદ્દુ કાિણકાયનેંદેવનવસ 
તોરિકોળ્ળદે એલ્લિોળુ વ્યા 
પાિમાડુિ યોગ્યતગેળનુ 
સાિ ફલગળનુળણવસ સતંસુૈિ કૃપાસાદં્ર ૧૯-૦૫ 
 
ઊવમગળિોળલપ્પ કમવિ 
કમ જન્ય ફલાફલગંળ 
વનમલાત્મનુ મારડ મારડવસ ઉંદુળણસુતતપ્પ 
વનમમ વનિામય વનિાશ્રય 
િમવિદ્ધમાત્મ િમગ 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



દુમતતય જનિોલ્લનપ્રતતમલ્લ શ્રીનલ્લ ૧૯-૦૬ 
 
જલદ િડબાનલગળંબુવિ 
જલિનુબંુવિુબ્દ મળેગિે 
રદળેગ ેશાતંતય નીવદુનલનુ તાન ેભુજંજપદુુ 
તતળળવદુીપરિયલ્લ્લ લકુમી 
વનલય ગુણકૃત કમજ ફલા 
ફલંગળંુડુળણસુિનુ સિગ સિજીિરિગે ૧૯-૦૭ 
 
પસુ્તકગળિલોરકસુત મં 
ત્રસ્તુતતગળ્નલેનુ િવિયુદ 
યાસ્તમન પરિયંત જપતપ મારડ ફલિનુે 
હૃથ્ઠપિમાત્મન ેસમસ્તા 
િસ્થગેળોળળદે્દલ્લિોળગે વન 
િસ્તકામનુ મારડમારડપનેંદુ તતળળયદિ ૧૯-૦૮ 
 
મધ્યભાડંિ દેિનરદયોળ 
ગરદ્દ તોળેયલ ુવનત્યદળલ પરિ 
શુદ્ધિાહુદે એંરદગાદરુ હરિપદાબ્જગળ 
બુતદ્ધપિૂક ભજજવસદિગે વિ 
રુદ્ધિવેનસુવિુલે્લ કમ સ 
મૃધ્ધ્િગળ દુુઃખિન ેકોડુતતહિિમજીિરિગે ૧૯-૦૯ 
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ભક્ક્તપિૂકિાળગ મકુ્તા 
મુક્તવનયામકન સિો 
રદ્રક્ત મરહમેગળનિિત કોંડાડુ મિેયદલે 
સક્તનાગદે લોકિાત ેપ્ર 
સક્ક્તગળ નીડારડ શુ્રતતસ્મ ૃ
ત્યુક્ત કમિ માડુતતરુ હરિયાજ્નનેંદરિદુ ૧૯-૧૦ 
 
લોપિાદરુ સરિયે કમજ 
પાપ પણુ્યગળેેિડુ વનન્નનુ 
લેવપસવ ુવનષ્કામકનુ નીનાળગ માડુતતિે 
સૌપળણિ િિિહન વનન્ન મ 
હાપિાિાગળળણસદલે સ્િ 
ગાપિગદોળળટ્ટુ સલહુિ સતત સુખસાદં્ર ૧૯-૧૧ 
 
સ્િિત સુખમય સુલભ વિશં્વ 
ભિ વિશોક સુિાસુિાળચત 
ચિણયુગ ચાિાગં શા ઘ્ન્ન્્ગ આશિણ્ય જજતમન્યુ 
પિમસુદંિતિ પિાત્પિ 
શિણજન સુિિનુે શાશ્વત 
કરુળણ કંજદળાઅ કાયેન ેકંગોળળપ શીઘ્ર (વસદ્ધ)  ૧૯-૧૨ 
 
વનમલનુ નીનાળગ કમવિ 
કમગળનુ વનિંતિદળલ સુ 
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િમનામકગવપસુત વનષ્કલષુ નીનાગુ 
ભમગભન જનક દયદળલ 
દુમતતગળનુ કોડદે તન્નય 
હમ્યદોળળગટે્ટલ્લ કાલરદ કાિ કૃપવેયિંિ ૧૯-૧૩ 
 
કલ્પકલ્પરદ શિણજન િિ 
કલ્પવકૃ્ષનુ તન્ન વનજસ ં
કલ્પદનુસાિદળલ કોડુતતપ્પનુ ફલાફલિ 
અલ્પ સુખદાપએેવયિંદરહ 
તલ્પનાિાવિસ રદિેં રદગુ 
વશલ્લ્પગન કૈવસક્ક વશલેયંદદળલ સતંપૈ ૧૯-૧૪ 
 
દેશભદેાકાશદંદરદ 
િાસુદેિનુ સિભતૂ વન 
િાસનવેનવસ ચિાચિાત્મકનેંદુ કિેસુિનુ 
દે્વષ સ્નહેોદાસીનગળળ 
લ્લ્લ શિીિગળોળગે અિિો 
પાસનગેળંદદળલ ફલિીિનુ પિબ્રહ્ ૧૯-૧૫ 
 
સલ્મ્ચથાગાવમગળ કમ વિિલ્મ્ચજનકન ભજજસ 
કેદુવવુ ુવમલ્મ્ચનમ્િવિ પોળેિ પરુુષોથ્થમ્મ 
હૃિામ્બિવિ િલ્મ્ચસુિ જનિોલ્લ શ્રીિથ્સાલ્મ્ચથ 
સમ્ધ્િક્ષ થા વનધ્ષ્કમ્ચનવપ્રય સુિમુવનગેય શુભકાય ૧૯-૧૬ 

5

www.yo
us

igm
a.c

om



 
કાલદ્રવ્ય સુકમ શુતદ્ધય 
પળેુિરુ અલ્પરિગે ઇવ ુવન 
મૂલગૈસુવ ુએલ્લ પાપગળેલ્લ કાલદળલ 
તલૈિાિેયંતિન પદ 
ઓલવયવસ તુતતસદલે વનત્યરદ 
બાળલશરુ કમારદગળે તાિકિનુેતળલહરુ ૧૯-૧૭ 
 
કમલસભંિ શિ શક્રા 
દ્યમિિેલ્લરુ ઇિન દુિતત 
ક્રમ મરહમેગળ મનિચનરદિં પ્રાતંગાણદલે 
શ્રવમતિાળગ પદાબ્જ કલ્પ 
દ્રમુદ નળેલાશ્રવયવસ લક્્મી 
િમણ સતંસૈેંદુ પ્રાવથપિતતભકુતતવયિંદ ૧૯-૧૮ 
 
િારિચિિવેનસુવવુ ુદુદુિ 
તાિકગળેંદરિદુ ભકેિ 
નરેિ જલવિય દાટુિનુે એંબુિન તિેનતં ે
તાિત્મ્યજ્નન્યાનશૂન્યરુ 
સૂરિગમ્યન તતળળયલરિયદે 
સૌિશિૈમતાનુગિનનુસરિવસ કેડુતતહરુ ૧૯-૧૯ 
ઉિયેગોસુગ પોળગ કાનન 
બદરિ ફલગળપએેવયિંદળલ 
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પોદેયોળગે વસગળબદ્દુ બા્દેિેિન તિેનતં ે
વિવિવપતન પજૂજસદે વનન્નય 
ઉદિ ગોસુગ સાધળુલિંગ 
પ્રદરુશક િાિાવિસુત બળલરદરુ ભિદોળગ ે૧૯-૨૦ 
 
કમ વિમોચન સવંિ 
ઓળણપતતસુતનવેનવસ કૈદુ 
ગ્ગાળણગોડ્ડુિ તિેરદ સુમનસ 
િનુે મનયેોળળગિલ ુગોમય બયસુિદંદળલ 
િણેગુાનવપ્રયન અરહક સુ 
ખાનુભિ બેડદલે લકુમી 
પ્રાણનાથન પાદભકુતતય બેડુ કોંડાડુ ૧૯-૨૧ 
 
નરંદિાહન િાતત્રસાિવન 
બંદ દ્વાદવશ દશવમ પતૈૃક 
સવંિવસહ સમયદળલ શ્રિણિ ત્યજજસુિતં ેસદા 
વનિંદ્યરિિંદળલ બદં દ્રવ્યિ 
કંદેિેદુ નોડદલે શ્રી મદા 
નદંતીથાતંગતન સિત્ર ભજજસુતતરુ ૧૯-૨૨ 
 
ઉદયવ્યાવપવન દ₹હ પૌળણમ 
અવિકયામવ ુશ્રિણિળભજજત ુ
સદનિરૈદિે માળ્પ તિેદંદદળલ હરિસિે ે
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વિવિવનષેિગળેનુ નોડદે 
વિવિસુતતરુ વનત્યદળલ તન્નય 
સદનદોળળગિં ળબટ્ટુ સલહુિ ભક્તિત્સલનુ ૧૯-૨૩ 
 
જ્નન્યાનજ્નન્યેયાથ્રુિમે્ભ િાનવિમ બુધ્િયાવિગળરિ 
ષ્તાનિળલ નલેેવસધ્ધ ુકિેસુિ થથ્થિાુઃિયવિ 
ભાનુમમ્દલગભપ્રિ₹હક થાનવેનવસ િશનાગુિનુ 
શુક શૌવનઅકાવિમનુીમ્રા હૃિયાકાશગથચમ્ર ૧૯-૨૪ 
 
શ્રીમનોિમ મરુતશે તત્રકકુ 
દ્ધામ સત્કલ્યાણગુણ વન 
સ્સીમ પાિનનામા રદવિજોદ્ધામ િઘુિામ 
પ્રમેપિૂક વનત્ય તન્ન મ 
હામરહમેગળ તુતતસુિિરિગે સુ 
િામગોળલદંદદદળલ અળખલાથગળ કોડુતતપ્પ ૧૯-૨૫ 
 
તદેંતા્ગળ કુરુહનરિયદ 
કંદ દેશાતંિદોળગે ત 
નં્નદદળલ ઇપ્પિિ જનનીજનકિનુ કંડુ 
રહિંદે એન્નનુ પડેદિરુ ઈિ 
િંદદળલ ઇપ્પિો નાવનિ 
િેં દુ કાણિુનેનુેત હુડુકુિ તિેરદ કોવિદરુ ૧૯-૨૬ 
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શૃવથપિુાણ સમૂહદોળુ ભા 
િત પ્રતત પ્રતત પદગળોળુ વન 
જેતન ગુણરૂપગળ હુડુકુત પિમહરુષદળલ 
મતતમતરુ પ્રતતરદિસ સાિ 
સ્િત સમુદ્રરદ શફરિયંદરદ 
સતત સચંરિસુિરુ કાણિુ લિલવિકેવયિંદ ૧૯-૨૭ 
 
મત્સ્ય કેતન જનક હરિશ્રી 
િત્સલાચંન વનજશિણજન 
િત્સલ િિાિોહ િકંુૈઠાલયવનિાવસ 
ળચત્સુખપ્રદ સલહેનલ ુગો 
િત્સધ્િવનગોદગુિ તિેરદ પિ 
મોત્સહરદ બંદોદગુિનુ વનમત્સિિ બળળગે ૧૯-૨૮ 
 
સૂરિગળળગે સમીપગ દુિા 
ચાિગળળગેદેંદુ દૂિા 
દ્દૂિતિ દુલભનવેનસુિનુ દૈત્યસતંતતગ ે
સારિસારિગે નનેિેિિ સ ં
સાિિેંઅ મહોિગકે સ 
પારિયેવનવસ સદા સુસૌખ્યિનીિ સુજનરિગે ૧૯-૨૯ 
 
ચક્રશખં ગદાબ્જિિ દુિ 
તતક્રમ દુિાિાસ વિવિ વશિ 
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શક્ર સૂયાદ્યમિ પજૂ્ય પદાબ્જ વનલજ્જ 
શુક્ર વશષ્યન અશ્વમેિ 
પ્રરક્રયિ કેરડસ્યબ્જજાંડ 
તતક્રવમવસ જાન્હવિય પડેદ તત્રવિક્રમાવ્હયનુ ૧૯-૩૦ 
 
શક્તિેવનસુિરિલ્લ હરિ વ્યતત 
રિક્ત સુિગણદોળગે સિો 
રદ્રક્તનવેનસુિ સિરિિંદળલ સિકાલદળલ 
ભક્ક્ત પિૂકિાળગ અન્ય પ્ર 
સક્ક્તગળનીનારડ પિમા 
સક્તનાળગરુ હરિકથામૃથપાન વિષયદળલ ૧૯-૩૧ 
 
પ્રણતકામદ ભક્ત ળચિંતા 
મળણ મળણમયાભિણ ભવુષત 
ગુળણ ગુણત્રયદૂિ િજજત ગહન સન્મરહમ 
એળણસ ભક્તિ દોષગળ કંુ 
ળભળણજેયાણ્મ શિણ્ય િામા 
પણિનેલ ુકૈગોંડ શબરિય ફલિ પિમાત્મ ૧૯-૩૨ 
 
બલ્લેનેંબુિરિલ્લ િીતન 
ઓલ્લેનેંબુિરિલ્લ લોકદો 
ળળલ્લરદહ સ્થળવિલ્લિ ૈઅજ્નન્યાતજનરિલ્લ 
બેલ્લદચ્ચ્ચન બોંબયેંદરદ 
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એલ્લિોળળગરુતતપ્પ શ્રી ભ ૂ
નલ્લ ઇિગેણવેયલ્લ અપ્રતતમલ્લ જગકેલ્લ ૧૯-૩૩ 
 
હબ્દગોચિ શાિિીકિ 
નબ્દિાહનનનુજ યદુિ ં
શાલ્બ્િ ચદં્રમ વનરુપમ સુવનસ્સીમ સવમતસમ 
લબ્િનાગુિ તન્નિગે પ્રા 
િબ્િકમગળુળણવસ તીવ્રરદ 
ઉબ્િ પાિકનતં ેળબડરદપ્પનુ દયાસાદં્ર ૧૯-૩૪ 
 
શ્રી વિરિિંચાદ્યમિ િરંદત 
ઈ િસુિંિેયોળગે દેિરક 
દેવિ જઠિદોળિતરિવસદનુ અજનુ નિિંત ે
િેિતીિમણાનુજનુ સ્િપ 
દાિલંળબગળનુ સલરહ દૈ 
ત્યાિળળય સહંરિવસદ જગન્નાથવિટ્ઠલનુ ૧૯-૩૫ 
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