
નામ સ્મરણ સધંિ 
 
હરરકથામ ઇતસસાર ગરુુગળ 
કરુણરદિંદાપધનત ુપેળુવે 
પરમ ભગવદ્ભક્તસરરદનાદરરદ કેળુવદુુ 
 
મક્કળારિસવુાગ મિરદયો 
ળક્કરરદ નલિવાગ હય પ 
લ્િક્કક્ક ગજ મોદિાદ વાહનગળેરર મેરેવાગ 
લિક્કુવાગાકલળસતુસલિ દે 
વરકતસનયન નેનેવધુતસહ નર 
ધસક્કન ુયમદૂતસરરગે આવાવલ્લ્િ નોરિદરુ ૧૩-૧ 
 
સરરત ુપ્રવહગળલ્લ્િ રદવયા ં
િરરદ પતુ્રારદયલિ હષા- 
મષ ધવસ્મ ઇધતસધયિંદિાગલિ ઓમ્મે િાય્દેરદુ 
હરર હરી હરરયેંિ એરિ 
અર નરુિદ માત્રદલિ દુરરતસગ 
લળરદે પોપવુ ુતિૂરાધિયોળનિ પોકં્કતેસ ૧૩-૨ 
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મલગુવુાગલિ એળુવાગલિ 
કુલળત ુમાતસાડુતસલિ મનેયોળુ 
કેિસગળ માડુતસલિ મૈદોળેવાગ મેલવુાગ 
કલષુદૂરન સકિ ઠાધવલિ 
ધતસલળયે તસત્તન્નામરૂપવ 
િલળયલિપ્પન ુઓંદરેઅણ લિટ્ટગિનવર ૧૩-૩ 
 
આવ કુિદવનાદરેધન 
ન્નાવ દેિદોલળદ્દરેધન 
ન્નાવ કમવ માિિેધનન્નાવ કાિદલિ 
શ્રીવરન સવત્રદલિ સ ં
ભાધવસતુસ પકૂ્કજસતુસ મોરદપ 
કોધવદરરગુટેંનો ભયદુુઃખારદ દ્વદં્વગળુ ૧૩-૪ 
 
વાસદેુવન ગણુસમદુ્રદો 
લળસ િલ્િવ ભવસમદુ્રા 
યાસધવલ્િદે દાટુવન ુશ્રીઘ્રદલિ જગદોળગે 
િેસરદે દુધવષયગળ અલભ 
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િાષેયલિ િળલવુવ નાના 
ક્િેષગળનનભુધવપ ભક્ક્તસસમુાગ કાણદિે ૧૩-૫ 
 
સ્નાન જપ દેવાચનેય ુવયા 
ખ્યાન ભારતસમખુ મહોપપ ુ
રાણ કથેગળ પેલળ કેલળદરેન ુરદનરદનરદ 
જ~નાનકમેંરદ્રયગલિિંદે 
નેન ુમાડુવ કમગળુ 
િમીધનવાસન પજૂેયેંદધપસદ માનવન ુ૧૩-૬ 
 
દેવગગેંયોળુળ્ળવગે દુરર 
તસાવલળગળંુટે ધવચારરસે 
પાવગુળ ભયવુટેં ધવહગાધિપન મરંદરરદ 
જીવકતસ ઇત્વવવન ુમરેદુ પ 
રાવરેિને કતસ ઇવેંદરર 
દાવ કમવ મારિદરુ િેધપસવ ુકમગળુ ૧૩-૭ 
 
એન ુમાડુવ  પણુ્ય પાપગ 
ળાને માડુવેનેંબવુાિમ 
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હીનકમકે પાત્ર ના પણુ્યકે્ક હરરયેંિ 
માનવન ુમધ્યમન ુદ્વદં્વકે 
શ્રીધનવાસને કતસ ઇવેંદુ સ 
દાનરુાગરદ નેનેદુ સલુખસવુને નરોત્તમન ુ૧૩-૮ 
 
ઈ ઉપાસનેગૈવરરળેયોળુ 
દેવતસેગળલ્િદિે નરર 
લ્િાવ િગેધયિંદાદરરવરચેનેય ુહરર પજૂે 
કેવિ પ્રધતસમેગળેધનપરુ ર 
માધવનોદગે ઇવરનગુ્રહ 
વે વરાનગુ્રહવેનેસવુદુુ મકુુધતસ યોગ્યરરગે ૧૩-૯ 
 
તસનવેુ નાનેંબવુન ુસધતસસતુસ 
મને િનારદગળેન્નદેંબવુ 
દ્યનુરદ મોદિાદુદકગળે સત્તીથવેંબવુન ુ
અનિ િોહારદ પ્રતસીકા 
ચનવે દેવર પજૂે સજુનરે 
મનજુરહદુેંબવુન ુગોખરનેધનપ બિુરરિંદ ૧૩-૧૦ 
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અનિ સોમાકેંદુ તસારા 
વધન સરુાપગ મખુ્ય તસીથગ 
ળધનિ ગગન મનારદ ઇંરદ્રયગલળગે અલભમાધન 
એધનપ સરુર ધવપધિતસર સન 
મનરદ ભક્કજસદલિપ્પવર પા 
વનવ માિરુ તસમ્મ પજુેય મારિદરુ સરરયે ૧૩-૧૧ 
 
કેંિ કાણદે મટુ્ટટ્ટદરુ સરર 
કંડુ મટુ્ટલ ુદરહસરદપ્પદેુ 
પુિંરીક દળાયાતસાઅન ધવમિપદપદ્મ 
િડુંલણગળેંદેધનપ ભક્તસર 
રહિંડુનોરિદ માત્રદલિ તસન ુ
રદિંડુ ગેિરહદ નરન પાવન માળ્પરાઅણરદ ૧૩-૧૨ 
 
ઈ ધનધમત્ત પનુુઃ પનુુઃ સ ુ
જ~નાધનગળ સહવાસ માડુ કુ 
માનવર કૂિાદરદરુ િૌરકકકે મરુળાલગ 
વૈનતસેયાસંગન સવ 
સ્થાનદલિ તસન્નામ રૂપવ 
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િેધનસતુસ સચંરરસ ુઇતસરાિોચનેય લિટ્ટુ ૧૩-૧૩ 
 
ઈ નલળન જંિદોળુ સવ 
પ્રાલણગળોલળદ્દનવરતસ ધવ 
જ~નાનમય વયાપારગળ માડુવન ુધતસલળસદિે 
એન ુકાણદે સકિ કમગ 
ળાને માડુવેનેંિ નરન ુકુ 
યોધન ઐદુવ કતસ ઇ હરર એંદવને મકુ્તસનહ ૧૩-૧૪ 
 
કલિમિાપહળેધનસધુતસહ િા ં
િોળેયોળગે સચંરરધસ િદુકુવ 
જિચર પ્રાલણગળુ િલ્િવે તસીથ મરહમેયન ુ
હિવ ુિગેયલિ હરરય કરુણા 
િિરદ િલ્લ્િદરાદ બ્રહ્મા 
ધનિ ધવષેિાદ્યમરરરરયરનતંસનમિગણુ ૧૩-૧૫ 
 
શ્રીિકુમીવલ્િભન ુહ ઇત્વકી 
િાિજદોલળદ્દલખળ ચેતસન 
જિવન ુમોરહસવુ ધત્રગણુરદ િદ્ધરન ુમારિ 
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સ્થિૂકમરદ રતસર મારિ સ ુ
િીિેગળ ધતસલળસદિે ભવરદ કુ 
િાિચક્રદ તેસરરદ ધતસરુલગસધુતસહન ુમાનવર ૧૩-૧૬ 
 
વેદિાસ્ત્ર ધવચારગૈદુ ધન 
ષેિ કમવ તસોરેદુ ધનત્વયરદ 
સાધકુમવ માળ્પરરગે સ્વગારદસખુવીવ 
ઐરદસવુ પાધપગળ ધનરયવ 
ખેદમોદ મનષુ્યરરગે દુ 
વારદગલળગિંતંસમરદ મહદુ:ઃુઃખગળનલુણપ ૧૩-૧૭ 
 
ધનગણુોપાસકગે ગણુ સ ં
સગ દોષગળીયદેિે અપ 
વગદલિ સખુધવત્ત ુપાલિસવુન ુક ઇપાસાદં્ર 
દુગમન ુએંદેધનપ તૈ્રધવ 
દ્યગ ેધત્રગણુાતસીતસ સતંસતસ 
સ્વગ ભ ૂનરકદલિ સચંારવને મારિસવુ ૧૩-૧૮ 
 
મવૂરોળલગદ્દરુ સરરયે સખુ 
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નોવગુળુ સિંિંવાગવ ુ
પાવનકે પાવન પારાત્વપર પણુસખુવધનધિ 
ઈ વનરુહભવાિંદોળુ સ્વક 
ળેવર તસદાકાર મારિ પ 
રાવરેિ ચરાચરાત્વમક િોકગળ પોરેવ ૧૩-૧૯ 
 
અધનધમત્ત ધનરંતસર સ્વા 
િીન કતસ ઇત્વવવન ુમરેદે 
નેન ુમાડુવદેુલ્િ હરર ઓળહોરગે નિેધસદ્દુ 
તસાને માડ્વનેંદરરદુ મ 
દ્દાનેયદંરદ સચંરરસ ુપવ 
માનવરંદતસ ઓંદરેઅણ લિટ્ટગિ ધનન્ન ૧૩-૨૦ 
 
હિવ ુકમવ મારિ દેહવ 
િળલિસદે રદનરદનરદ હ ઇદયા 
મિસદનરદ ધવરાક્કજસવુ હરરમધુતસયને ભક્કજસ ુ
ધતસલળવદી પજૂપ્રકરણવ 
ફિ સપુષુ્પાગ્રોદક શ્રી 
તળુધસદળવધપસલ ુઓપ્પોન ુવાસદેુવ સદા ૧૩-૨૧ 
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િરલણ નારાયણન ુઉદકરદ 
તરુરયનામક અક્ગ્નયોળુ સ ં
કરુષણાવહય વાયગુ પ્રદ્યમુ્નનધનરુદ્ધ 
ઇરુધતસહન ુઆકાિદોળુ મ ૂ
રેરડુ રૂપવ િરરધસ ભતૂસગ 
કરેસવુન ુતસન્નામરૂપરદ પ્રજર સતૈંસપ ૧૩-૨૨ 
 
ઘનગતસન ુતસાનાલગ નારાયણન ુતસન્નામદલિ કરેસવુ 
વનદ ગભોદકરદ નેિધસહ વાસદેુવ સદા 
દ્વધન ધસરિલ ુસકંષણન ુધમિં 
લચનોળુ શ્રીપ્રદ્યમુ્ન વ ઇષ્ષ્ટય 
હધનગળોળગધનરુદ્ધધનપ્પન ુવરુષનેંદેધનધસ ૧૩-૨૩ 
 
ગ ઇહ કુત ુિં િનારદગળ સન્નહગળુળ્ળવરાલગ ધવરહતસા 
ધવરહતસ િમ સકુમગુળ ધતસલળયદિે ધનત્વયદલિ 
અહર મૈથનુ ધનદ્રગેોળગા 
લગહરુ સવપ્રાલણગળુ હ ઇ 
દ્ગુહધનવાધસ યનરરયદિે ભવદોળગે િળલવુરુ ૧૩-૨૪ 
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જેિેયરરિંદોિગરૂિ રાક્કજસ ુ
તસિધવયોળલગપ્પન ુસદા ગોજરદ્રજન ુએધનધસ 
ઉડુપધનિંદલભવ ઇલ્ધ્િગળ તસા 
કોડુતસ પઇમ ઇગારહગળ કા 
રોિિ કાવન ુતસત્તદાવહયનાલગ જીવરન ુ૧૩-૨૫ 
 
ધવધપનદોળુ સતંસધયસવુન ુકા 
શ્યધપયનળેદવ સ્થળગળલિ સવત્ર કેિવન ુ
ખપધતસ ગગનરદ જિગળલિ મહ 
િફરનામક ભક્તસરન ુધન 
ષ્કપટરદિંદલિ સિહવુન ુકરુણાળુ રદનરદનરદ ૧૩-૨૬ 
 
કારણાતંસયાધમ સ્થિૂવ તસાર વયાપ્તસાિંારદ રૂપક 
સાર શભુ પ્રધવધવક્તસનદં સ્થિૂ ધનસ્સાર 
આરુ રસગળનધપસલ્પરર 
ગી રહસ્યવ પેળદે સદા 
પારમરહમન રૂપગણુગળ નેનેદુ સલુખસધુતસરુ ૧૩-૨૭ 
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જિગતસોડુપનમિ લિિંિવ મેલવેુવેંિધતસ હરુષરદિંદલિ 
જિચરપ્રાલણગળુ ધનત્વયરદ યત્વનગૈવતેંસ 
હિિરાનજુ ભોગ્યરસગળ 
નેિેયનરરયદે પકૂ્કજસતુસ હ ં
િલિસવુરુ પરુુષાથગળ સત્વકુિજરાવેંદુ ૧૩-૨૮ 
 
દેવ  ઇધષ ગિંવ ધપતસ ઇ નર દેવ માનવ દનજુ ગોજ ખ 
રાધવ મોદિાદલખળ ચેતસન ભોગ્યરસગળન ુ
યાવદવયવગળોળલગદ્દુ ર 
માવરન ુસ્વીકરરપ યાવ 
જ્જજીવગણકે્ક સ્વયોગ્ય રસગળનીયનેંદેંદુ ૧૩-૨૯ 
 
હરટેગળનીિારિ કાચંન 
પરરટ િોષ્ટારદગળુ સમવેંદરરત ુધનત્વયદલિ 
પરુુટગભાિંોદરન ુસ 
ત્વપરુુટનેંદેધનસેલ્િરોળલગ 
દ્દુરુટુકમવ માળ્પનેંદરિગરિગે નેનેવધુતસરુ ૧૩-૩૦ 
 
િુઃઊતસળરદ જનરુગળુ મમક માતગુળનારિદરે સરહસદે 
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ઘાધતસસવુરધતસકોપરદિંદલિ એચ્ચરરપ તેસરરદ 
માતળુાતંસક જર હ ેનવ 
નીતસચોરને એન્નલ ુતસન્ન ધન 
કેતસનદોલળટ્ટવર સતૈંસસવુન ુકરુણાળુ ૧૩-૩૧ 
 
હરરકથામ ઇતસસારધવદુ સ ંતસરુ સદા લચત્તધયસવુદુુ ધન 
ષ્ઠુરરગલળગે ધપશનુરરગયોગ્યરરદન ુપેળદિે 
ધનરુતસ સદ્ભક્ક્તસયલિ ભગવ 
ચ્ચરરતસેગળ કોંિારિ રહગ્ગવુ 
પરમ ભગવદ્દાસરરગે ધતસલળસવુદુુ ઈ રહસ્ય ૧૩-૩૨ 
 
સત્વયસકંલ્પન ુસદા એ ધનત્તદેુ પરુુષાથવેંદરર 
દત્વયધિક સતંસોષદલિ નેનેવતુ્ત ભુકં્કજસવુદુુ 
ધનત્વયસખુસપંણૂ પરમ સ ુ
હ ઇત્તમ જગન્નાથધવઠ્ઠિ 
િધત્તધસ ભવાબંધુિય લચત્વસખુ વયક્ક્તસ કોડુધતસપ્પ ૧૩-૩૩ 
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