
હરિકથામૃથસાિ 
બૃહત્તાિતમ્ય સધંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ 
સકલ દુરિત ધિવાિણ સધંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધિથ ુપળેુવે 
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિિાિિધિ કેળુવુધ ુ
 
શ્રીલકુધમવલ્લભગ ેસમ કરુણાળુગળ િા કાણિેલે્લ્લ 
કુચલેિવરિગે મેચ્ચચ કોત્તનુ સકલ સમ્પિવ 
કેળળિાક્ષણ વસ્થ્રગળ પામ્ચાળલળગથ્થનુ 
િથૈ્યનુિિવ સીળળ સમ્થધૈસિનુ પ્રઃલાિિ કૃપાસામ્ર ૨૨-૧ 
 
િવે શમાઃવય કુતુમ્બકે જીવિોપાયવનુ 
કાણકે િવેિવે શિણ્ય િળક્ષસુ િળક્ષસિે ેકેળળ 
થાિોળલધ ુપાળલધસિ ેસૌખ્ય કૃપાવલોકિધિમ્િ 
ઈથિ સધેવસિ ેસૌખ્યગળ બયસુવિલ્પ માિવરુ ૨૨-૨ 
 
શ્રીધિવાસિ પોલ્વ કરુળણગિ ળળિળળિજામ્દિોળુ 
કાણ ેપ્રવીણિાિવિિધસ િોળ્પધુ ુશુ્રધથ પિુાણિોળુ 
ધ્રણૂળભષ્મકૃપાધિગળુ કુરુસિેયેોળળગિલવગુણગ 
ળેનુ િોદિ ેપાળલધસિ પિમાથ્મ પિગધથય ૨૨-૩ 

1

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ળચમ્દધવક્રમ ચક્રસમ્ખવથોમ્દમાિ નૃપાલળગથ્થનુ 
ભામ્દકાિક ભીમિ મૃિાભિણગળળગોળલિ 
મમ્દેયોદેિાકાશિાજિ હેમ્દધથય નુરદ કેળળ મગળળગ ે
ગમ્દિધેિધસિ ગહિ મરહમ ગિાબ્જઢિ પાળણ ૨૨-૪ 
 
ગૌથમિ ધિજપલ્થ્િયનુ પરુુહૂથિધૈિિે કાય્ધ ુ
વરૃિ ઘાધથધસિ પાપવનુ િાલ્કુ ધવભાગ મારદિનુ 
શાથકુમ્ભાથ્મક રકિીતવ કૈથવધિ કધ્િોય્િ 
ઇમ્રાિાધથ ભાળગલ કાય્િ ભક્થથ્વિે સ્થ્વીકરિધસ ૨૨-૫ 
 
િાિિમ્િવ્રજિ સ્થ્રીયિ જાિકમકે ઓળલિ અજસુકુ 
માિિધેિધસિ િમ્િગોપગે િળળિભભવજિક 
વિૈવજજથ િથૈ્યિનુ સમ્હાિ મારદિ ધવપગમિ 
પગેલેરિિનુ ગોપાલકિ વમૃ્િાવિિોળળમ્ધ ુ૨૨-૬ 
 
શ્રીકિાળચત પાિપલ્લવ ગોકુલિ ગોલ્લધથય 
િોળલધસિ પાકશાસિપજૂ્ય ગોગોવથ્સાગળ કાય્િ 
ઓકરિધસ કુરુપધથય ભોજિ સ્થ્વીકરિધસિનુ ધવધિુિૌથણ 
ભાકુળલકિમ્િિળલ થોરિિ ભક્થવથ્સલનુ ૨૨-૭ 
 
પરુિધેિધસિ ગોધપિધેવગે ભથવૃધેિધસિ વજિ 
િારિય રુક્ક્થ લાળલધસ પવથવ િગેરહિ કૃપાસામ્રા 
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શથ્રુથાપિયજ્ઝ્ન્ય પરુુષિ પધુરયિ થમ્િાળ્િ 
ધરજગધ્ઢાર મમ્ગળગાર પિમપધવર સુિધમર ૨૨-૮ 
 
રૂપિામધવહીિ ગગાિોધપથ સુિામિળલ કિેધસિ 
વ્યાપક પરિચછેન્ન રૂપધિ થોિ લોકરિગ ે
ધ્વાપિામ્થ્યધિ િથૈ્યનુ સમ્થાપગોળળસુવિેમે્ધ ુ
શે્વથધ્વીપમક્મ્િિિવથરિધસ સલરુહિનુ થન્નવિ ૨૨-૯ 
 
ધશ્રધવરિમ્ચાધ્યમિનુથ િાિાવથાિવ મારદ સલરહિ 
િવેથગેળનુ ઋધષગળનુ ળક્ષધથપિનુ માિવિ 
સવેગેળ કૈકોમ્દુ ફલગળ િીવ ધિથ્યાિમ્િમય 
સુગ્રીવઢ્રુવમોિલાિ ભક્થળગથ્થ પરુુશાઠ ૨૨-૧૦ 
 
ધષુ્તિાિવહિણ સવોથ્કૃશ્તસધ્ગુણભરિથ 
ભક્થાભીશ્તિાયક ભયધવિાશક ધવગથભયશોક 
િશ્તથકુ્ષ્તગળળલ્લ સૃષ્્યાધ્યષ્તકથધિગાવ કાલધિ 
હૃષ્તિાગુવ સ્થ્મિણેમારધિ હુ્રધ્ગુહાવાધસ ૨૨-૧૧ 
 
રહમ્િ ેપ્રળયોિકધિ થાવિેકામ્િિલ્મ્જધસ કાય્િ 
થલેયોળુ ભામ્િોિેય ધપથ્થવગોળલિ પરિયમ્કપિધવથ્થ 
વક્મ્િધસિ વમૃ્િાિકિ સધ્વમૃ્િકુળણધસિ સુઢેય 
કરુિા ધસમ્ધ ુકમલાકામ્થ બહુધિધિમ્થ જયવમ્થ ૨૨-૧૨ 
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સથ્યસમ્કલ્પાનુસાિ પ્રવધથસુવ પ્રભ ુથિગે 
થાિ ેભુ્રથ્યિધેિસુવ ભોક્થભૃોગ્યપિાઠ 
િોળળગધ્ધ ુથથ્વિાઃવયિાળગ થપક થલૃ્થથપરદસુવ 
થથ્વપધથગળ મથ્થિાિસુિિગે અસમીચીિફલવીવ ૨૨-૧૩ 
 
ળબત્તેગળ િવેધિમ્િલાગળલ હોધત્તગોસુગવાિદાગળલ 
કેત્તિોગપ્રયુક્થવાગળલ અણકધિમ્િોમ્મ ે
ધિતુ્તધસરિધિમ બાય્િિેેધ ુહરિ ધવટ્ટલા સલહેમ્િિેલ ુ
કૈગોતુ્ત કાવ કૃપાળુ સમ્થથ થન્ન ભકુથિનુ ૨૨-૧૪ 
 
ઈ વસુમ્ઢિેયોળગે શ્રીભિૂધેવયિસિ સુગુણ 
કમગળાવ બગેધયમ્િાિદાિગળલ કીધથિસુવ િિિ 
કાવ કમલિળાયથાક્ષ કૃપાવલોકિધિમ્િ 
કધપસુગ્રીવગોળલદમ્િળલ ઓળલિળભલાષે પિૈૂપ ૨૨-૧૫ 
 
ચથેિામ્થયાધમ લક્મમિાઠ કમગળનુસરિધસ 
જધિથોઠ ધવષ્ણો અમ્બ શુ્રધથપ્રધથપાધ્યિમ્મોદિ ે
જાથિાગુવ જ્મિરહથા કૂધથિમ્િિ ભક્થરિમ્િા 
હૂથિાળગ મિોિઠવ બેરદધસકોળિીવ ૨૨-૧૬ 
 
નૃષથ ુએધિસુવ મનુજિોળુ સુિ ઋષભધિક્મ્રયગળોળુ 
થથ્થલ્ધ્વષયગળ બુલ્મ્જસુવ હોથાઃવયનુ થાિાળગ 
મૃષિરહથ વિેિોળુ ઋથસથ ુપસેરિધિમ્િળલ કિેસુથ 
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જગસ્થ્પ્રસધવથ ધિિમ્થિધિ સમ્થસુૈવનુ ભકુથિિનુ ૨૨-૧૭ 
 
અબ્જભવધપથ જલઢિાધરયોળબ્જ ગોજાધરજિધેિધસ 
જલધબુ્બળેય ુપીયૂષિવિે શ્રીશશામ્કિોળુ 
કબ્બુકિળળલથાથણૃદ્રમુધ્હબ્બુગેય માદુધથહ 
ગોજનુ ઇબ્બગે પ્રથીક મળણમૃગ સૃજજપિધરજનુ ૨૨-૧૮ 
 
શુ્રધથધવનુથ સવરિળલ ભાિધથિમણિોળળગધ્ધ ુ
થા શુળચષથવુધેિધસ જદચથેિિનુ પધવરમારદધથહ 
અથળુમરહમાિમ્થરૂપા ચયુથિધેિધસ ળચધ્િહેિોળુ 
પ્રાકૃથપરુુષિમ્િિળલ િાિાચષે્તગેળ માળ્પ ૨૨-૧૯ 
 
અધથરઠયેધિસુવિન્નમય ભાિધથિમણિોળુ પ્રાણમય 
પ્રાકૃથ ધવષય ળચમ્થિયે મારદસુવનુ મિોમયનુ 
યથિ ધવજ્ઝ્ન્યાિમય બિલિ જથિમારદધસ આથ્મજાયા 
સુથિ સમ્ગધિ સુખવિીવાિમ્િમયિધેિધસ ૨૨-૨૦ 
 
ઇધિથ ુરૂપાથ્મધિગે િોષગ ળેધિથ ુબથપવુ ુપળેળિૈ 
બ્ાઃમણકુલોથ્થમિાિવરુ ધિષ્કપતબુધ્ધ્ઢયળલ 
ગુણધિયામક થથ્થિાઃવય િધેિધસ કાયવ માળ્પ 
િવેિિિેિે મારધિ િોષિાધશગળેલ્લ કેદુધથહવ ુ૨૨-૨૧ 
 
કુસ્થ્ઠિધેિસુવ ભધૂમયોળુ આશ્સ્થ્ઠિધેિસુવ ધિગ્વલયિોળુ 
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ખસ્થ્ઠિધેિપાકાશિોળુ ઓબ્બેબ્બિોળળગધ્ધ ુ
વ્યસ્થ્થિધેિસુવ સવિોળગે સમસ્થ્થિધેિસુવ બળળયળલધ્ધ ુ
ઉપસ્થ્ઠિધેિપ ધવશોઢિ ધવશુધ્ઢાથ્મ લોકિોળુ ૨૨-૨૨ 
 
જ્ઝ્ન્યાિિનુ એમ્િધેિપ શાસ્થ્રધિ માિિનુ એમ્િધેિપ 
વસિધિ િાિશીલસુ બુધ્ધ્ઢયોળગવિા્યિધેિસુવનુ 
વિૈથયેવરૂપ થથ્થથ સ્થ્ઠાિિળલ થથ્થ્થ્સ્થ્વ 
ભાવગળાનુસાિ ચરિરગેળ માદુથલે િલેેધસથપ ૨૨-૨૩ 
 
ગ્રામપિોળાગ્રળણયેધિસુવનુ ગ્રામણી એધિસુવનુ 
જિિોળુ ગ્રામુપગ્રામગળોળગે શ્રીમા્યિધેિસુધથથપ 
શ્રીમિોિમ થાિ ેયોગકે્ષમિામકિાળગ સલહુુવ 
ઈ મરહમ ેધમક્કાિ િવેરિગુમ્ત ેલોકિોળુ ૨૨-૨૪ 
 
ધવજય સાિરઠયમે્ધ ુગરુદ ધ્વજિ મૂધથય ભક્ક્થપવૂક 
ભજજસુધથથપ મહાથ્મરિગે સવરિળલ ઓળલધ ુ
ધવજયિનુ થાિાળગ સલહુવ ભજુગભષૂિ પજૂ્ય 
ચિણામ્બુજ ધવભધૂથિ ભવુિમોહિરૂપ ધિલેપ ૨૨-૨૫ 
 
અિળભમથ કમપ્રવહિોળ ગધિધમષાધિ સમસ્થ્થચીથિ 
ગણધવહુધ ુથથ્ફલગળુણ્ણિ ેસૃક્ષ્તસિ મુન્ન 
વધિથધેયમ્િોદગૂરદ કરુણા વિરઢ ધિધમધસ થમ્મથમ્મય 
અનુળચથોળચથ કમફલગળનુણથુ ચરિસુવરુ ૨૨-૨૬ 
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ઝલ્લરદય િળેલમ્થ ેભવસુખ થલ્લણવગોળળસુવધુ ુ
ધિિય વલ્લ સાલવ મારદ સક્કિે મેધ્િ થિેિમ્થ ે
કુ્ષલ્લકિ કૂદાદિલે શ્રીવલ્લભિ સધ્ગુણમ્ગળ 
બલ્લવિ કૂદારદ સમ્પાધિસુ પિમ્પિવા ૨૨-૨૭ 
 
ઝલ્લરદય િળેલમ્થ ેથોપધુ ુએલ્લ કાલધિ ભવિ 
સૌખ્યવ ુએલ્લ્લ પકે્કરુ ળબદિ ેબમે્બલ્થ્થહુધ ુજીવરિગે 
એલ્લેિમે્િિે ળબદધ ુહરિધિમાલ્યિવૈધે્યવિ ેભલુ્મ્જધસ 
બલ્લવિ કૂદારદ ભવધ:ુખગળિીદાદુ ૨૨-૨૮ 
 
કુધત્તકોય્િિિતુ્ત ઇતુ્તિ સુતુ્તકોતુ્તિ મુત્તલઘ 
રહધત્તતુ્ત માળ્પધુ ુધવટ્ટલમુ્તુલ્ચછષ્ત સજ્ઝ્જિિ 
ળબતુ્ત થન્નય હોત્તેગોસુગ ઠત્તનુણધુથહ કેત્ત મનુજિ 
કધત્ત ઓધયિમેફત્તણિોળોથ્થધત્તળલદુધથહરુ ૨૨-૨૯ 
 
જાગુ માદિ ેભોગિાસયે િીળગ પિમનુિાગિળલ 
વિભોળગશયિિ આગિિ હેબ્બાળગલળલ ધિમ્ધ ુ
કૂગુથળલ ધશિભાળગ કરુણાસાગિિ ેભવિોગભષેજ 
કૈગોમ્દેમ્િિે ેબેગ ઓિગુવ ભાગવથથિિસ ૨૨-૩૦ 
 
એનુ કરુણવો થન્નવિળલ િયાધિરઢગે સધ્ભક્થજિિધથ 
હીિકમવ મારદિરુ સરિ સ્થ્વીકરિધસ પોિેવ 
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પ્રાણરહમ્સક લઢુકગે સુજ્ઝ્ન્યાિ પાળલધસ થન્ન મરહમ ે
પિુાણરૂપધિ પળેળધસિ િઘુસૂનુ સુચરિર ૨૨-૩૧ 
 
મૂદમાિવિેલ્લ કાલધિ બેરદકોલ્મ્બધિથમે્ધ ુિૈ્ યધિ 
બેદિમ્િધિ માદુ પરુુષાઠગળ સ્થ્વથિિળલ 
િીદુવિે ધિન્ન મલગુણ કોમ્દારદ રહગ્ગુવ ભાગવથિોદ 
િારદસને્નનુ જ્મજનુમગળલ્લ્લ મિેયિલે ૨૨-૩૨ 
 
ચથિુ ધવઢ પરુુષાઠરૂપનુ ચથિુમૂથ્યથ્મ 
કધિિલ ુમલ્થ્થથિ પરુુષાઠગળ બયસુવિેનુ બલ્લવરુ 
મધથધવહીિરુ અરહક સુખ કાશ્વથધવિમે્િરિિનુધિિધિ 
ગુણપધથયે મોિલાિ્યથવેથગેળિ ેભજજસુવરુ ૨૨-૩૩ 
 
ધ્રરુહણ મોિલાિમિગણ સ્મરહથ સવપ્રાળણગળ 
હૃધ્ગુહધિવાધસ ગભીિ હરિ સવાઠપ્રિાયકનુ 
અરહકપાિરિળલ ધવરહથાધવરહથ કમગળરિથ ુ
ફલસધન્નરહથિાળગ એલ્લરિગે કોદુધથથપ સવજ્ઝ્ન્ય . ૨૨-૩૪ 
 
ઓમ્મેગાિરુ જીવિોળુ વષૈમ્યધ્વષેાસૂયે 
સ્થ્િહે મહામરહમળગલ્લ ધિરુપારઢક પવૂવલોકગળા 
બ્ઃમકલ્પામ્થિળલ વિેા ગમ્ય શ્રીજગન્નઠ 
ધવટલ સુમ્મિીવનુ ધરધવઢરિગે અવિવિ ધિજગધથય ૨૨-૩૫ 
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