
હરિકથામૃથસાિ 
નવૈદે્ય સમપણ સધંિ 
 
હરિકથામૃથસાિ ગુરુગળ કરુણધિમ્િાપધનથ ુપળેુવે 
પિમ ભગવધ્ભક્થરિિનાિિધિ કેળુવુધ ુ
 
લેક્કિસદે લકુધમયનુ બોમ્મન 
પોિુળળિંદળલ પડેદ પોસ પોં 
બક્કિદેિનુ પડેદવયવગળળિંદ રદધવજિનુ 
મિળંદરદ પોિેવ સવદ 
િિસાતંક િણદોળગે ધન 
દુુઃખસુખમય કાય્દ પાથન સૂતનેંદેધનધસ ૩૧-૦૧ 
 
દોષ ગંિ ધવદૂિ નાના 
વષેિારિ ધવળિત્રકમ મ 
નીધષ માયાિમણ મધ્વાતંુઃકિણરૂઢ 
શષેશાધય શણ્ય કૌસ્તુભ 
ભષૂણસુકંિિ સદા સ ં
તોષ બલ સૌંદયસાિન મરહમેગેનેંબે ૩૧-૦૨ 
 
સાશનાનશન ેઅભી એં 
બી શુ્રતતપ્રતતપાદ્યનધેનસુવ 
કેશવન રૂપદ્વયવ ળિદે્દહદોળહોિગે 
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બેસિદે સદ્ભક્ક્તધયિંદ ઉ 
પાસનયે ગૈયુત્ત બિુરુ હુ 
તાશનનવોળલપ્પનેંદનવિત તુતતસુતતરુ ૩૧-૦૩ 
 
સકલ સદ્ગુણ પણૂ જન્મા 
દ્ય ળખળ દોષ ધવદૂિ પ્રકટા 
પ્રકટ સદ્વ્યાપારિ ગત સસંારિ કંસારિ 
નકુલ નાનારૂપ નીયા 
મક ધનયમ્ય ધનિામય િધવ 
પ્રકિસધિભ પ્રભ ુસદા માપંારહ પિમાપ્ત ૩૧-૦૪ 
 
િતેનાિતેન જગધત્તનો 
ળાતતનુ તાનાળગ લકુમી 
નાથ સવિોળળપ્પ તત્તદ્રપુગળ િરિધસ 
જાતતકાિન તિેરદ એલ્લિ 
માતતનોળળગદ્દળખળકમવ 
તા તતળળધસકોળ્ળદલે મારડમારડધસ નોરડ નગુતતપ્પ ૩૧-૦૫ 
 
વીતભય ધવજ્ઝ્નન્યાનદાયક 
ભતૂભ્યભવત્પ્પ્રભ ુખળા 
િાતત ખગવિવહન કમલાકાતં ધનધચિંત 
માતરિશ્વધપ્રય પિુાતન 
પતૂનાપ્રાણાપહારિ ધવ 
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િાતૃજનક ધવપશ્જજતિ ધપ્રય સલહુસલહેમ્મ ૩૧-૦૬ 
 
દુષ્ટજનસહંારિ સવોત 
કૃષ્ટમરહમ સમીિનુત સક 
લેષ્ટદાયક સ્વિત સુખમય મમ કુલસ્વાધમ 
હૃષ્ટ પષુ્ટ કધનષ્ઠ સૃષ્ટયા 
દ્યજટકતૃ કિીંદ્રવિદ ય 
થષે્ટદનુ ઉિત સુકમા નમીપનેનવિત ૩૧-૦૭ 
 
પાકશાસન પજૂ્યિિણ ધપ 
નારકસનુ્નતમરહમ સીતા 
શોકનાશન સુલભ સુમુખ સુવણવણધનભ 
માકળત્ર મનીધષ મધરુિપ ુ
એકમેવાતદ્વતતયરૂપ પ્ર 
તીક દેવગણાતંિાત્પ્મક પાળલસુવદેુમ્મ ૩૧-૦૮ 
 
અપ્રમેયોિત સ્વરૂપ સ 
દા પ્રસિમુખાબ્જ મુક્ક્તસુ 
ખ પ્રદાયક સુમનસાિાધિત પદાભંોજ 
સ્વપ્રકાશ સ્વતતં્ર સવગ 
ઇપ્રફલદાયક ઇતીશ ય 
દુ પ્રવીિ ધવતક્ય ધવશ્વ સુતજૈસ પ્રાજ્ઝ્નન્ય ૩૧-૦૯ 
 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



ગાળળ નડેવદંદળલ નીલઘ 
નાળળ વતતસુવતં ેબ્રહ્મ તત્ર 
શૂલિિ શક્રાક મોદલાદળખળ દેવગણ 
કાલ કમ ગુણાળભમાધન મ 
હાલકુધમયનુસરિધસ નડેવળુ 
મૂલકાિણ મુક્ક્તદાયક હરિયધેનધસકોંબ ૩૧-૧૦ 
 
મોડ કૈબીસળણગેધયિંદળલ 
ઓરડસુવનેેંબન પ્રયત્પ્નવ ુ
કૂડુવદેુ કલ્પાતંકાદરુ લકુધમવલ્લભનુ 
જોડુકમવ જીવિોળુ તા 
મારડ મારડધસ ફલગળુળણસુવ 
પ્રૌઢિાદવરિવન ભક્કજધસ ભવાશ્બ્િ દાટુવરુ ૩૧-૧૧ 
 
ક્લેશ મોહાજ્ઝ્નન્યાન દોષ ધવ 
નાશક ધવરિિંિાડંદોળગા 
કાશદોપારદયળલ તુળંબહનલે્લ કાલદશ્લ્લ 
ઘાધસગોળળસદે તિવિના 
યાસ ધવલ્લદે સલહુવનુ કરુ 
ણાસમુદ્ર પ્રસિવદનાભંોજ વિૈાજ ૩૧-૧૨ 
 
કિરડય કૈધપરડદુ નોળ્પન 
કણ્ણગુળુ કંડશ્લ્લ એિગદે 
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તિવોલ પ્રતતળબિંબ કાબંુવ ુદપણવ ળબટ્ટુ 
િન્યરિળેયોળગેલ્લ કડેયળલ 
ધનિ રૂપવ નોરડ સુળખસુત 
સનુ્નતતસુતાનદંવારિધિયોળગે મુળુળગહરુ ૩૧-૧૩ 
 
અિમાધન શશાકંનોળુ કા 
રુણ્યસાગિ કેશવનુ પિ 
માિદોળુ ભાિતતયુ નાિાયણનુ ભયદોળુ 
સોિગરદિનુ માિવનુ શ ઇતત 
સનુ્નત શ્રીલમી ગૃતદોળુ 
માન્ય ગોધવિંદાળભિનુ ઇરુતતપ્પનેંદેંદુ ૩૧-૧૪ 
 
ઈિમાધન સિસ્વતત જગ 
ત્પ્સાિ ધવષ્ણવુ ળિિંતતસુવદુુ સ 
િોહુહાસન મંરડગેયોળળરુતતપ્પ મધવુરૈિ 
મારુતનુ નવનીતદોળુ સ ં
પ્રિેક તત્રધવક્રમનુ દધિયોળુ 
વારિધનધિ િદં્રમિોળગે ઇરુતતપ્પ વામનનુ ૩૧-૧૫ 
 
ગરુડ સૂપકે માધન શ્રી શ્રી 
િિનુ દેવત ેપત્રશાકકે 
વિનધેનપ ધમત્રાખ્ય સૂય હૃષીકપન મૂતત 
ઉિગિાજનુ ફલ સુશાખકે 
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વિનધેનસુવનુ પદ્મનાભન 
સ્મરિધસ ભુકં્કજસુતતહરુ બલ્લવિેલ્લ કાલદળલ ૩૧-૧૬ 
 
ગૌરિ સવાલંસ્થળેધનપળુ 
શૌરિ દામોદિન તતળળવદુુ 
ગૌરિ પાનાલંસ્થ સકંરુષણન ળિિંતતપદુુ 
સાિશકિ ગુડદોળગે વ ૃ
ત્રારિ ઇરુતતહ વાસુદેવન 
સૂરિગળુ િધેનપરુ પિમાદિરદ સવત્ર ૩૧-૧૭ 
 
સ્મરિસુ વાિસ્પતતય સોપ 
સ્કિદોળગ ેપ્રદુ્નંધનપ્પનુ 
ધનિયપતત યમિમ કટુદ્ર્યદોળગધનરુદ્ધ 
સિષપ શ્રીિામઠેળરદ 
સ્મિન શ્રીપરુુષોત્તમન ક 
પિૂરદ ળિિંતતધસ પકૂ્કજસુતળલરુ પિમભકુતતયળલ ૩૧-૧૮ 
 
નાળલળગિંદળલ સ્વીકરિપ િસ 
પાલ ુમોદલાદદિોળગે ઘૃત 
તલૈપક્વપદાથદોળળગહ િદં્રનદંનન 
પાળલસુવિોઅજન ળિિંતતસુ 
સ્થલૂકૂષ્માડં તતલ માષજ 
ઈ લળલતભઅદોળુ દઅનુ લમીનિધસિંહ ૩૧-૧૯ 
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મનવ ુમાષસુભયદોળુ ળિિં 
તનયે માડચ્યુતન ધનિઋતત 
મનયેેધનપ લવનદોળુ મિેયદે શ્રીજનાદનન 
નનેવેતુતરુ ફલિસગળોળુ પ્રાણન 
ઉપેંદ્રન વીળ્યદેલયેોળુ 
દુ્નરદ હરિરૂપવન ેકોંડાદુતળલ સુળખસુતતરુ ૩૧-૨૦ 
 
વદેધવનુતગે બુિનુ સુસ્વા 
દોદકાધિપનધેનધસકોંબનુ 
શ્રીદકૃષ્ણન તતળળદુ પકૂ્કજસુતતરુ ધનિંતિરદ 
સાધકુમવ પષુ્કિનુ સુધન 
વરેદત પદાથગળ શુતદ્ધય 
ગૈદગૈસુત હંસનામકગધપસુતળલપ્પ ૩૧-૨૧ 
 
િતત સકલ સુસ્વાદુિસગળ 
પતતયેધનસુવળુ અશ્લ્લ ધવશ્વનુ 
હુતવહન ચૂળલગળોળગે ભાગવન ળિિંતતપદુુ 
ઇતતજ ગોમયજારદયોળુ સ ં
ક્સ્થત વસતંન ઋષભદેવન 
તુતતસુતતરુ સતંત સદા સદ્ભક્ક્તપવૂકરદ ૩૧-૨૨ 
 
પાક કતૃગળોળગ ેિતુદશ 
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લોકમાત ેમહાલકુધમ ગત 
શોક ધવશં્વભિન તતળળવદેુલ્લ કાલદળલ 
િૌકશુદ્ધસુમંડલરદ ભ ૂ
સૂકિાહ્વય ઉપરિિલૈપ 
એકદંત સનથ્કુમાિન િધેનપદુુ બુિરુ ૩૧-૨૩ 
 
શ્રીધનવાસન ભોગ્યવસ્તુવ 
કાણગોડદંદળલ ધવષ્વ 
ક્સને પરિખારૂપનાળગહનશ્લ્લ પરુુષાખ્ય 
તાન ેપજૂક પજુ્યનધેનધસ ધન 
જાનુગિ સતંધયપ ગુરુપવ 
માનવરંદત સવકાલગળશ્લ્લ સવત્ર ૩૧-૨૪ 
 
નૂતન સમીિીન સુિસો 
પતે હૃદ્યપદાથદોળુ ધવધિ 
માત ેતત્તદ્રસદોળુ િસરૂપ તાનાળગ 
પ્રીતતપરડસુત ધનત્પ્યરદ જગ 
િાથ ધવઠલન કૂરડ તા ધન 
ળભતળાળગહળેંદરિત ુની ભક્કજધસ સુળખસુતતરુ ૩૧-૨૫ 
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