
હરિકથામૃથસાિ 
વિઘ્નશે્વિસ્તોત્ર સવંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણવિમ્િાપવનથ ુપળેુિે 
પિમ ભગિધ્ભક્થરિિનાિિવિ કેળુવુધ ુ
 
શ્રીશનવંિ સિોજભૃગં મ 
હેશસભંિ મન્મનદોળુ પ્ર 
કાવશસનુરદન પ્રાવથસુિ ેપ્રમેાતતશયરદિંદ 
ની સલહુ સજ્જનિ િદે 
વ્યાસ કરુણાપાત્ર મહદા 
કાશપતત કરુણાળુ કૈવપરિદેમ્મનુદ્ધરિસુ ૨૮-૦૧ 
 
એકદંત ઇભેંદ્રમુખ ચા 
મીકિકૃત ભષૂણાગં કૃ 
પા કટાઅરદ નોડુ વિજ્નન્યાવપસુિવેનવનતેંદુ 
નોકનીયન તુતતસુતતપ્પ વિ 
િરેકગળ સહિાસ સુખગળ 
ની કરુણણસુવદેુમગે સતંત પિમકરુણાળુ ૨૮-૦૨ 
 
વિઘ્નિાજન ેદુવિષયદોળુ 
મગ્નિાણગહ મનવ ુમહદો 
ષઘ્નવંિ સિોજયુગળરદ ભક્ક્તપિૂકરદ 
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લગ્નિાગણલ વનત્ય નિક ભ 
યાક્ગ્નગણળગાનજંે ગુરુિિ 
ભગ્નગૈસને્નિગુણગળનુ પ્રતતરદિસદલ્લલ ૨૮-૦૩ 
 
િનપ વિશ્વક્સને િદૈ્યા 
વશ્વવનગણળગ ેસરિયેવનપ ષણ્મુખ 
નનુજ શષેશતસ્થ દેિોત્તમ્મ વિયદં્ગગા 
વિનુત વિશ્વોપાસકન ેસ 
ન્મનરદ વિજ્નન્યાવપસુિ ેલકુમી 
િવનતયેિસન ભક્ક્તજ્નન્યાનિ કોટ્ટુ સલહુુવદુુ ૨૮-૦૪ 
 
ચારુદેષ્ણાહ્વયનવેનવસ અિ 
તાિ મારિદે રુક્ક્મણીયણલ 
ગૌરિયિસન િિરદ ઉદ્ધટિાદ િાઅસિ 
શૌરિયાજ્નન્યરદ સહંરિવસ ભ ૂ
ભાિવિળુરહદ કરુણણ ત્િત્પા 
દાિવિિંદકે નવમપ ેકરુણણપદેુમગ ેસન્મતતય ૨૮-૦૫ 
 
શૂપકણદ્વય વિિાજજત કં 
દપશિ ઉરદતાકસવન્નભ 
સપિિ કરટસૂત્ર િકૃૈતગાત્ર સુચરિત્ર 
સ્િવપતાકુંશ પાશકિ ખળ 
દભજંન કમસાઇગ 

2

www.yo
us

igm
a.c

om



તપકનુ નીનાણગ તૃલ્પ્તય પરિસુ સજ્જનિ ૨૮-૦૬ 
 
ખશે પિમ સુભક્ક્તપિૂક 
વ્યાસકૃત ગ્રંથગળનરિતુ પ્ર 
યાસવિલલદે બિેદુ વિસ્તરિવસદેયો લોકદોળુ 
પાશપાણણયે પ્રાવથસુિનુેપ 
દેવશસનેગદિથગળ કરુ 
ણાસમુદ્ર કૃપાકટાઅરદ નોડુિ પ્રતતરદનરદ ૨૮-૦૭ 
 
શ્રીશનતતવનમલ સુનાભી 
દેશિક્સ્થત િક્ત ગંિા 
તતશોણભતગાત્ર લોકપવિત્ર સુિવમત્ર 
મૂષકસુિિિહન પ્રાણા 
િશેયુત પ્રખ્યાત પ્રભ ુપ ૂ
િૈસુ ભક્તરુ બેરિરદષ્ટાથગળ પ્રતત રદનરદ ૨૮-૦૮ 
 
શકંિાત્મજ દૈત્યરિગતત ભ 
યંકિગતતગળીય લોસુગ 
સકંટ ચતુવથગનવેનવસ અરહતાથગળ કોટ્ટુ 
મંકુગળ મોરહસુિ ેચક્રદ 
િારંકતન રદનરદનરદ ત્િત્પદ 
પકંજગણળગે ણબનૈ્નસુિનુે પાણલપદુુ એમ્મ ૨૮-૦૯ 
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વસદ્ધ વિદ્યાિિગણ સમા 
િાધ્ય ચિણસિોજ સિસુ 
વસતદ્ધદાયક શીિરદિં પાણલપદુુ ણબન્નપિ 
બુતદ્ધ વિદ્ય જ્નન્યાન બલ પરિ 
શુદ્ધ ભક્ક્ત વિિક્ક્ત વનરુતન 
િદ્યન સ્મૃતતલીલગેળ સુસ્તિન િદનદણલ ૨૮-૧૦ 
 
િક્તિાસદ્વય વિભષૂણ 
ઉક્ક્ત લાણલસુ પિમભગિ 
દ્ભક્તિિ ભવ્યાત્મ ભાગિતારદશાસ્ત્રદણલ 
સક્તિાગણલ મનવ ુવિષય 
વિિક્ક્ત પાણલસુ વિધ્િિાધ્ય વિ 
મુક્તનેંદેવનસને્ન ભિભયરદિંદલનુદુનરદ ૨૮-૧૧ 
 
શુક્ર વશષ્યિ સહંરિપદુકે 
શક્ર વનન્નનુ પજૂજવસદનુ ઉ 
રુક્રમશ્રીિામચદં્રનુ સતેુમુખદલ્લલ 
ચક્રિતતપ િમિાજનુ 
ચક્રપાણણય નુરિગ ેભજજવસદ 
િક્રતુંિન ેવનન્નોળેંતટુો ઈશનુગ્રહવ ુ૨૮-૧૨ 
 
કૌિિેંદ્રનુ વનન્ન ભજજસદ 
કાિણરદ વનજકુલ સરહત સ ં
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હાિ ઐરદદ ગુરુિિ વકૃોદિન ગદેવયિંદ 
તાિકાતંકનનુજ એન્ન 
શિીિદોળુ નીવનિંતુ િમ 
પ્રિેકનુ નીનાણગ સતંસૈને્ન કરુણદણલ ૨૮-૧૩ 
 
એકવિિંશતત મોદક વપ્રય 
મૂકિનુ િાક્ગ્મગળ માળ્પ ેકૃ 
પાકિેશ કૃતજ્નન્ય કામદ કાયો કૈવપરિદુ 
લેખકાગ્રણણ મન્મનદ દુ 
વ્યાકુલિ પરિહરિસુ દયરદ વપ 
નારક ભાયા તનુજ મૃદ્ભિ પ્રાવથસુિ ેવનન્ન ૨૮-૧૪ 
 
વનત્ય મંગળ ચરિત જગદુ 
ત્પવત્તક્સ્થતત લય વનયમન જ્નન્યા 
નત્રયપદ બંિમોચક સુમનસાસુિ 
ણચત્તવવૃત્તગળંત ેનિેિ પ્ર 
મત્તનલલ સુહૃજ્જનાપ્તન 
વનત્યદણલ નનેનેનેદુે સુણખસુિ ભાગ્ય કરુણણપદુુ ૨૮-૧૫ 
 
પચંભદે જ્નન્યાનિરુપ ુવિ 
રિિંણચજનકન તોરુ મનદણલ 
િાવંિતપ્રદ ઓલમુેવયિંદણલ દાસનેંદરિદુ 
પચંિક્ત્રન તનય ભિદોળુ 
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િણંચસદે સતંસુૈ વિષયરદ 
સચંરિદંદદણલ માડુ મનારદકિણગળ ૨૮-૧૬ 
 
એનુ બેડુવરુદલલ વનન્ન કુ 
યોવનગળુ બિલંજે લકુમી 
પ્રાણપતત તત્િશેરિિંદોિગૂરિ ગુણકાય 
તાન ેમાડુિનેંબ ઈ સુ 
જ્નન્યાનિન ેકરુણણસુવદેુમગે મ 
હાનુભાિ મુહુમુહુુઃ પ્રાવથસુિવેનવનતેંદુ ૨૮-૧૭ 
 
નમો નમો ગુરુિય વિબુિો 
ત્તમ વિિજજતવનદ્ર કલપ 
દ્રમુનવેનપ ેભજકરિગે બહુગુણભરિત શુભચરિત 
ઉમેય નદંન પરિહરિસ 
હંમમત ેબુદ્ધધ્યારદિં રદ્રયગળા 
ક્રવમવસ દણણસુતણલહવ ુભિદોળગાિ કાલદણલ ૨૮-૧૮ 
 
જયજયત ુવિઘ્નશે તાપ 
ત્રયવિનાશન વિશ્વમંગળ 
જયજયત ુવિદ્યાપ્રદાયક િીતભયશોક 
જયજયત ુચાિાગં કરુણા 
નયનરદિંદણલ નોરિ જનુમા 
મય મૃતતગળનુ પરિહરિસુ ભક્તરિગ ેભિદોળગે ૨૮-૧૯ 
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કડુકરુણણ નીનેંદરિદુ હે 
િોિલ નવમસુિ ેવનન્નરિગે બેં 
ણબિદે પાણલસુ પિમ કરુણાવસિંધ ુએંદેંદુ 
નડુ નડુિ ેબરુતતપ્પ વિઘ્નિ 
તિેદુ ભગિન્નામ કીતન ે
નુરિદુ નુરિસેંવનિંદ પ્રતત રદિસદણલ મિેયદલે ૨૮-૨૦ 
 
એકવિિંશતત પદગળેવનસુિ 
કોકનદ નિમાણલકેય મૈ 
નારકતનયાતંગત શ્રીપ્રાણપતતયેવનપ 
શ્રીકિજગન્નાથવિટ્ઠલ 
સ્િીકરિવસ સ્િગાપિગરદ 
તા કોડુિ સૌખ્યગળ ભક્તરિગાિ કાલદણલ ૨૮-૨૧ 
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