
હરિકથામૃથસાિ 
ફલસ્તુતિ સધંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથ ુપળેુવે 
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કેળુવુધ ુ
 
હરિકથામૃિસાિ શ્રીમ 
દ્ગુરુવિ જગન્નાથદાસિ 
કિિળામલકવિે ેપળેળદ સકલસધંિગળ 
પિમપરંિિમાધિગળુ મ 
ત્સરિસલેદેળગચ્ચાળગ િોરુવ 
દરિધસકરિળગદુ િોરિ પળેુવદુલ્લ િિેયોળગે ૩૩-૦૧ 
 
ભાધમધિ ષટ્પરદય રૂપદ 
લી મહાદ્ભુિ કાવ્યદારદયો 
ળા મિોહિ િિિમાત્મક િારંદપદ્યગળ 
યામયમકે પરિસુવિ સુ 
િામસખ કૈધપરિયલોસુગ 
પ્રમેરદિંદળલ પળે્દ ગુરુકારુણ્યકેિેંબે ૩૩-૦૨ 
 
સાિવેંદિે હરિકથામૃિ 
સાિવેંબુવદેુમ્મ ગુરુવિ 
સારિદલ્લદે તિળળયેંદેનુિ મહેંદ્રિદંિિ 
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સાિધથય બલગોંડુ સાિ 
સાિગળ ધિણધૈસ પળે્દનુ 
સાિ િિેવ મહાત્મરિગે સસંાિવલે્લ્લહુદો ૩૩-૦૩ 
 
દાસવયિ મુખરદ ધિિંદુ િ 
મેશિનુ કીતિસુવ મિદળભ 
લાષેયળલ વણાળભમાગળોળલદુ પળેળધસદ 
ઈ સુલઅિ કાવ્યદોળ યતિ 
પ્રાસગળળગે પ્રયત્િધવલ્લદે 
લેસુલેસિે ેશ્રાવ્યમાદુદે કુરુહુ કધવગળળગે ૩૩-૦૪ 
 
પ્રાકૃિોક્ક્િગળેંદુ બરિદે મ 
હાકૃિઘ્િરુ જરિવિલ્લદે 
સ્વીકૃિવ માિદલે ળબડુવિે સુજિિદવરુ 
શ્રી કૃિીપતિયમલગુણગળુ 
ઈ કૃતિયોળંુટાદ બળળક 
પ્રાકૃિવ ેસસં્કૃિદ સિગવનુે સુગુણરિગે  ૩૩-૦૫ 
 
શૂ્રતિગે શોભિવાગદોિે જિ 
મતિગે મંગળવીયદોિે શુ્રતિ 
સ્મૃતિગે સમ્મિવલ્લરદદ્દોિે િમ્મ ગુરુિાય 
મધથધસ મધ્વાગમપયોલ્ધિય 
ઇતિગે િોરિદ બ્રહ્મધવદ્યા 
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િિરિગીલ્સસિ હરિકથામૃિસાિ સોગસુવદેુ ૩૩-૦૬ 
 
ભક્ક્િવાદરદ પળે્દિેંબ પ્ર 
સક્ક્િ સલ્લદુ કાવ્યદોળુ પિુ 
રુક્ક્િ શુષ્કસમાસ પદવ્યત્યાસ મોદલાદ 
યુક્ક્િશાસ્ત્ર ધવરુદ્ધ શધદ ધવ 
ભક્ક્િ ધવષયગળળિલ ુજીવ 
ન્મુક્ક્િ યોગ્યધવદેંદુ ધસરિ મદિિં મેચ્ચુવિ ે૩૩-૦૭ 
 
આશુકધવકુલ કલ્પિરુ રદ 
ગ્દેશવરિયલ ુિંગિોલમુેય 
દાસકૂટસ્થરિગેિળગ િા બેરિકોંબુવનુે 
ઈ સુલઅણ હરિકથામૃિ 
મીસળધયદે સાિ દીઘ 
દે્વધષગળળગેિેયદલે સળલસુવદેુન્ન ળબન્નપવ- ૩૩-૦૮ 
 
પ્રાસગળ પોંરદસદે શધદ 
શ્લેષગલ શોધિસદે દીઘ 
હ્રસ્વગળ સલ્લ્લસદે ષટ્પરદગતિગે ધિલ્લ્લસદે 
દૂષકરુ રદિરદિરદ માડુવ 
દૂષણવ ેભષૂણવ ુએંદુપ 
દેશગમ્યવ ુહરિકથામૃિસાિ સાિયરિગે ૩૩-૦૯ 
 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



અશુ્રિાગમભાવ ઇદિ પ 
રિશ્રમવ ુબલ્લવરિગાિ ં
દાશુ્રગળ મળેગિેધસ મૈ મિેસુવ ચમત્કૃતિય 
ધમશ્રરિગે મિેમારિ રદતિજિ 
શત્રદળલ કાય રદસપરિદિોળુ 
પશુ્રતિગળુ િસપવુવુ ેધિજભક્ક્િયુક્િરિગે ૩૩-૧૦ 
 
ધિચ્ચ ધિજજિ મચે્ચ ગોિિ 
અચ્ચ ભાગ્યવ ુપચે્ચ પમેેયુ 
કેચ્ચ કેળ્વનુ મેચ્ચ મલમિ મુચ્ચ્લેંદેનુિ 
ઉલ્ચ્ચ્વગળળગે પોચ્ચ પોસદેિ 
લચુ્ચરિધસદી સચ્ચરિત્રયે 
નુચ્ચરિસ ેધસરિવત્સત્સલાછંિ મેચ્ચલેિરિદુ ૩૩-૧૧ 
 
સાધસુભયેોળુ મેિેયે િત્વસુ 
બોિવષૃ્ષ્ટય ગિેય ેકામ 
ક્રોિ બીજવ હુરિયે ખળિેદે ળબરિયે કિકરિય 
વારદગળ પલ્મુરિયે પિમધવ 
િોરદગળ મૈ મિેયલોસુગ 
હારદિોરિદ રહરિય બહુ ચાતૂરિય હોસ પરિય ૩૩-૧૨ 
 
વ્યાસિીથિ ઓલવો ધવિલો 
પાસક પ્રભવુય પિંુદિ 
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દાસિાિાયિ દયવો તિળળયદુ ઓરદ કેળદલ ે
કેશવિ ગુિમળણગળનુ પ્રા 
ણશેગધપધસ વારદિાજિ 
કોશકોસપવુ હરિકથામૃિસાિ પળેળદરુ ૩૩-૧૩ 
 
હરિકથામૃિસાિ િવિસ 
ભરિિ બહુગંભીિ િત્િા 
કિ રુળચિ શંૃગાિ સાલંકાિ ધવસ્િાિ 
સિસ િિકંિીિવાચા 
યિ જધિિ સુકુમાિ સાત્વી 
કરિગે પિમોદાિમારિદ મિેયદુપકાિ ૩૩-૧૪ 
 
અવધિયોળુ જ્યોતિષ્મતિય િ ૈ
લવનુ પામિનુડું જીળણસ 
લવિ ેપરંિત્િોકરિપધવવરેકયસપિંે 
શ્રવણમંગળ હરિક્થામૃિ 
સધવદુ ધિગુણસાિમક્કિસ 
લવ ધિપણુિ ૈયોગ્યગલ્લદે દિલરિયરદદુ ૩૩-૧૫ 
 
અિિદોળી કાવ્યદોળુ ઓં 
દિિવ બિેદોરદવ દે 
વકળળિં દુસ્ત્યજ્યિધેિધસ િમાથકામગળ 
લેક્કિસદે લોકૈકિાથિ 
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ભક્ક્િભાગ્યવ પિેવ જીવ 
ન્મુક્િગલ્લદે હરિકથામૃિસાિ સોગસુવદે ૩૩-૧૬ 
 
ઓધિ બહ ધવઘ્િગળ િદેદપ 
મૃત્યુધવગે મિે મારિ કાલિ 
ભતૃ્યરિગે ભીકિવ પટુ્ટિધસ સકલધસતદ્ધગળ 
ઓધિગોળળધસ વિરુહેઅણ 
નૃત્યમાડુવિવિ મિયેોળુ 
ધિત્ય મંગળ હરિકથામૃિસાિ પરિસુવિ ૩૩-૧૭ 
 
આયુિાિોગ્યૈષ્વય યશ 
િયૈ બલ ધવજ્ઝ્નન્યાિ સમસહાય શૌયો ઉ 
દાય ગુણગાભંીય મોદલાદ 
આયિગિળંુિાગલોંદ 
ધ્યાય પરિધસદ માત્રરદિં શ્રવ 
ણીયવલ્લવ ેહરિકથામૃિસાિ સુજિરિગે ૩૩-૧૮ 
 
કુરુિ કંગળ પિેવ બધિિધિ 
ગેિડુ રકધવ કેળ્બહવ ુબેળેયદ 
મુરુિ મદિાકૃતિય િાળ્વનુ કેળ્દમાત્રદળલ 
બિડૂ હૈિાગુવદુુ કેળ્દિે 
કોિડુ પલ્લ્લધવસુવદુ પ્રતિરદિ 
હુરુરિલાદરુ હરિકથામૃિસાિવનુ પરિસ ે ૩૩-૧૯ 
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ધિજિિિંળગળણયોળનુરદિ 
મજ્ઝ્જિારદ સમસ્િકમધવ 
વક્કજિાશાપાશરદિંદળલ મારિદધિકફલ 
હેજ્ઝ્ે હેજ્ઝ્ેગે દોિેયરદસપવ ે
સજ્ઝ્જિરુ ધશિતૂગુવદંરદ 
ઘક્કજસુિલી હરિકથામૃિસાિ પરિસુવિ ૩૩-૨૦ 
 
સતિયરિગે પતિભકુતિ પક્કત્િ 
વ્રિ પરુુષરિગે હરુષ િલેગેોં 
િતિમિોહિવાળગ ગુરુરહરિયરિગ ેજગદોળગ ે
સિિ મંગળવીવ બહુ સુ 
કૃતિગળેધિસુિ સુલભરદિં સ 
દ્ગતિય પિેવરુ હરિકથામૃિસાિવનુ પરિસ ે૩૩-૨૧ 
 
એંતુ વળણસલેન્નળવ ેભગ 
વિંિમલ ગુણાનુવાદગ 
ળેંતુ પરિયળલ પણૂબોિિ મિવ પોંરદદિ 
ળચિંિિગેે બસપિં ેબહુ દૃ 
ષ્ટાિંપવૂકવાળગ પળે્દ મ 
હંિરિગે િિિેં ડુ બગેવિે ધિિયભાળગગળુ ૩૩-૨૨ 
 
મળણખળચિ હરિવાણદળલ વા 
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િણસુભોજ્યપદાથ કૃષ્ણા 
પણવનુેિધપધસદવરિગોસુગ િીડુવદંદળલ 
પ્રણિરિગે પોંગિિ વિવા 
ઘ્ન્્મળણગળળિંદ ધવિળચધસદ શુ્રતિયો 
ળુળણધસ િોડુવ હરિકથામૃિસાિવનુદાિ ૩૩-૨૩ 
 
દુષ્ટિેન્નદે દુધવષયરદિં 
પષુ્ટિેન્નદે પિૂકમ 
ભ્રષ્ટિેન્નદે શ્રીદધવઠ્ઠલ વણેગુોપાલ 
કૃશ્ણ કૈધપરિયુવનુ સત્યધવ 
ધશષ્ટદાસત્વવનુ પાળલધસ 
ધિષ્િેધયિંદળલ હરિકથામૃિસાિ પરિસુવિ  ૩૩-૨૪ 
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