
  

॥ શ્રી યમનુા અપરનામ કા લ દ સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ॥
.. Yamuna or Kalindi Sahasranamastotram ..

sanskritdocuments.org

September 11, 2017



.. Yamuna or Kalindi Sahasranamastotram ..

॥ શ્રી યમનુા અપરનામ કા લ દ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

Sanskrit Document Information

Text title : shrI yamunA aparanAma kAlindIsahasranAmastotra

File name : yamunAsahasranAmastotra.itx

Category : sahasranAma, devii, nadI, stotra

Location : doc_devii

Transliterated by : DPD, help from Alex

Proofread by : DPD, NA, PSAEaswaran

Source : shrI bhagavatIstutimanjarI, Mahaperiaval Trust, Gargasamhita

Acknowledge-Permission: Mahaperiaval Trust

Latest update : January 1, 2016

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

September 11, 2017

sanskritdocuments.org



ગગર્સિંહતાતઃ

મા ધાતાવેાચ
ના ાં સહસ્રં કૃ ણાયાઃ સવર્ સ દ્ધકરં પરમ્ ।
વદ માં મુિનશાદૂર્લ વં સવર્જ્ઞાે િનરામયઃ॥ ૧॥
સાૈભિર વાચ
ના ાં સહસ્રં કા લ દ્યા મા ધાત તે વદા યહમ્ ।
સવર્ સ દ્ધકરં િદવ્યં શ્રીકૃ ણવશકારકમ્॥ ૨॥
િવિનયાેગઃ॥
અસ્ય શ્રીકા લ દ સહસ્રનામ તાતે્રમ ત્રસ્ય સાૈભિરરૃ ષઃ ।
શ્રીયમનુા દેવતા । અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । માયાબીજ મ ત ક લકમ્ ।
રમાબીજ મ ત શ ક્તઃ । શ્રી કા લ દન દનીપ્રસાદ સદ્ યથ પાઠે
િવિનયાેગઃ ।
અથ યાનમ્॥
ૐ યામામ ભાજેનતે્રાં સઘનઘન ચ રત્નમ રકૂજત્
કા ચીકેયૂરયુક્તાં કનકમ ણમયે બભ્રતી ં કુ ડલે દ્વે ।
ભાજચ્છ નીલવસ્ત્રાં સુ્ફરદમલચલદ્ધારભારાં મનાેજ્ઞાં
યાયને્માતર્ ડપતુ્રી ં તનુિકરણચયાેદ્દ પ્તદ પા ભરામામ્॥ ૩॥
ૐ કા લ દ યમનુા કૃ ણા કૃ ણ પા સનાતની ।
કૃ ણવામાંસસ ભૂતા પરમાન દ િપણી॥ ૪॥
ગાેલાેકવા સની યામા દાવનિવનાેિદની ।
રાધાસખી રાસલીલા રાસમ ડલમ ડતા॥ ૫॥
િનકુ જમાધવીવ લી રઙ્ગવ લીમનાેહરા ।
શ્રીરાસમ ડલીભૂતા યૂથીભૂતા હિર પ્રયા॥ ૬॥
ગાેલાેકતિટની િદવ્યા િનકુ જતલવા સની ।
દ ઘા મવેગગ ભીરા પુ પપ લવવા સની॥ ૭॥
ઘન યામા મેઘમાલા બલાકા પદ્મમા લની ।
પિરપૂણર્તમા પૂણાર્ પૂણર્બ્રહ્મ પ્રયા પરા॥ ૮॥
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॥ શ્રી યમનુા અપરનામ કા લ દ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

મહાવેગવતી સાક્ષાિન્નકુ જદ્વારિનગર્તા ।
મહાનદ મ દગ તિવર વેગભેિદની॥ ૯॥
અનેકબ્રહ્મા ડગતા બ્રહ્મદ્રવસમાકુલા ।
ગઙ્ગા મશ્રા િનજર્લાભા િનમર્લા સિરતાં વરા॥ ૧૦॥
રત્નબદ્ધાેભયતટા હંસપદ્માિદસઙુ્કલા । var તટ
નદ િનમર્લપાનીયા સવર્બ્રહ્મા ડપાવની॥ ૧૧॥
વૈકુ ઠપિરખીભૂતા પિરખા પાપહાિરણી ।
બ્રહ્મલાેકાગતા બ્રાહ્મી વગાર્ વગર્િનવા સની॥ ૧૨॥
ઉ લસ તી પ્રાે પત તી મે માલા મહાે વલા ।
શ્રીગઙ્ગા ભઃ શખિરણી ગ ડશલૈિવભેિદની॥ ૧૩॥
દેશા પનુ તી ગચ્છ તી મહતી ભૂ મમ યગા ।
માતર્ ડતનુ પુ યા ક લ દ ગિરન દની॥ ૧૪॥
યમ વસા મ દહાસા સુ દ્વ ર ચતા બરા ।
નીલા બરા પદ્મમખુી ચર તી ચા દશર્ના॥ ૧૫॥
ર ભાે ઃ પદ્મનયના માધવી પ્રમદાેત્તમા ।
તપશ્ચર તી સશુ્રાેણી કૂજન્નપૂુરમખેલા॥ ૧૬॥
જલ સ્થતા યામલાઙ્ગી ખા ડવાભા િવહાિરણી ।
ગા ડીિવભા ષણી વ યા શ્રીકૃ ણા બર મચ્છતી॥ ૧૭॥
દ્વારકાગમના રાજ્ઞી પટ્ટરાજ્ઞી પરઙ્ગતા ।
મહારાજ્ઞી રત્નભષૂા ગાેમતીતીરચાિરણી॥ ૧૮॥
વક યા વસખુા વાથાર્ વીયકાયાર્થર્સાિધની ।

નવલાઙ્ગાઽબલા મુગ્ધા વરાઙ્ગા વામલાેચના॥ ૧૯॥
અજ્ઞાતયાવૈનાઽદ ના પ્રભા કા તદ્યુર્ ત છિવઃ ।
સાેમાભા પરમા ક તઃ કુશલા જ્ઞાતયાવૈના॥ ૨૦॥
નવાેઢા મ યગા મ યા પ્રાૈિઢઃ પ્રાૈઢા પ્રગ ભકા ।
ધીરાઽધીરા ધૈયર્ધરા જ્યેષ્ઠા શ્રેષ્ઠા કુલાઙ્ગના॥ ૨૧॥
ક્ષણપ્રભા ચ ચલાચાર્ િવદ્યુ સાૈદા મની તિડત્ ।
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વાધીનપ તકા લ મીઃ પુષ્ટા વાધીનભ ર્કા॥ ૨૨॥
કલહા તિરતા ભી િરચ્છા પ્રાે ક ઠતાઽઽકુલા ।
ક શપુસ્થા િદવ્યશ યા ગાેિવ દહૃતમાનસા॥ ૨૩॥
ખ ડતાઽખ ડશાેભાઢ ા િવપ્રલ ધાઽ ભસાિરકા ।
િવરહાતાર્ િવરિહણી નાર પ્રાે ષતભ ર્કા॥ ૨૪॥
માિનની માનદા પ્રાજ્ઞા મ દારવનવા સની ।
ઝઙ્કાિરણી ઝણ કાર રણન્મ રનપૂુરા॥ ૨૫॥
મખેલા મખેલાકા ચી શ્રીકા ચી કા ચનામયી ।
ક ચુક ક ચુકમ ણઃ શ્રીક ઠાઢ ા મહામ ણઃ॥ ૨૬॥
શ્રીહાિરણી પદ્મહારા મુક્તા મુક્તાફલા ચતા ।
રત્નકઙ્કણકેયૂરા સ્ફરદઙ્ગુ લભષૂણા॥ ૨૭॥
દપર્ણા દપર્ણીભૂતા દુષ્ટદપર્િવના શની ।
ક બુગ્રીવા ક બુધરા ગ્રવૈેયકિવરા જતા॥ ૨૮॥
તાટિઙ્કની દ તધરા હેમકુ ડલમ ડતા ।
શખાભષૂા ભાલપુ પા નાસામાૈ ક્તકશાે ભતા॥ ૨૯॥
મ ણભૂ મગતા દેવી રૈવતાિદ્રિવહાિરણી ।
દાવનગતા દા દાર યિનવા સની॥ ૩૦॥
દાવનલતા મા વી દાર યિવભષૂણા ।

સાૈ દયર્લહર લ મીમર્થુરાતીથર્વા સની॥ ૩૧॥
િવશ્રા તવા સની કા યા ર યા ગાેકુલવા સની ।
રમણસ્થલશાેભાઢ ા મહાવનમહાનદ ॥ ૩૨॥
પ્રણતા પ્રાેન્નતા પુષ્ટા ભારતી ભારતા ચતા ।
તીથર્રાજગ તગાત્રા ગઙ્ગાસાગરસઙ્ગમા॥ ૩૩॥
સપ્તા ધભેિદની લાેલા સપ્તદ્વ પગતા બલાત્ ।
લુઠ તી શલૈ ભદ્ય તી સુ્ફર તી વેગવત્તરા॥ ૩૪॥
કા ચની કા ચનીભૂ મઃ કા ચનીભૂ મભાિવતા ।
લાેકદૃ ષ્ટલાકલીલા લાેકાલાેકાચલા ચતા॥ ૩૫॥
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॥ શ્રી યમનુા અપરનામ કા લ દ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

શલૈાેદ્ગતા વગર્ગતા વગાર્ચ્યાર્ વગર્પૂ જતા ।
દાવનવના યક્ષા રક્ષા કક્ષા તટ પટ ॥ ૩૬॥

અ સકુ ડગતા કચ્છા વચ્છ દાેચ્છ લતાિદ્ર ।
કુહરસ્થા રયપ્રસ્થા પ્રસ્થા શા તેતરાતુરા॥ ૩૭॥
અ બુચ્છટા સીકરાભા દદુર્રા દદુર્ર ધરા ।
પાપાઙુ્કશા પાપ સહી પાપદુ્રમકુઠાિરણી॥ ૩૮॥
પુ યસઙ્ઘા પુ યક તઃ પુ યદા પુ યવિધની ।
મધાવેર્નનદ મખુ્યા તુલા તાલવન સ્થતા॥ ૩૯॥
કુમુદ્વનનદ કુ કુમુદા ભાજેવિધની ।
લવ પા વેગવતી સહસપાર્િદવાિહની॥ ૪૦॥
બહુલી બહુદા બહ્વ બહુલા વનવ દતા ।
રાધાકુ ડકલારા યા કૃ ણાકુ ડજલા શ્રતા॥ ૪૧॥
લ લતાકુ ડગા ઘ ટા િવશાખાકુ ડમ ડતા ।
ગાેિવ દકુ ડિનલયા ગાપેકુ ડતરઙ્ ગણી॥ ૪૨॥
શ્રીગઙ્ગા માનસીગઙ્ગા કુસમુા બર ભાિવની ।
ગાવેિધની ગાેધનાઢ ા મયૂર વરવ ણની॥ ૪૩॥
સારસી નીલક ઠાભા કૂજ કાેિકલપાેતક ।
ગિરરાજપ્રભૂભૂર્િરરાતપત્રાતપિત્રણી॥ ૪૪॥
ગાવેધર્નાઙ્કા ગાેદ તી િદવ્યાષૈિધિનિધઃ શ્રુ તઃ । var તઃ
પારદ પારદમયી નારદ શારદ તઃ॥ ૪૫॥
શ્રીકૃ ણચરણાઙ્કસ્થા કામા કામવના ચતા ।
કામાટવી ન દની ચ ન દગ્રામમહીધરા॥ ૪૬॥
હ સાનુદ્યુ તઃ પ્રાેતા ન દ શ્વરસમ વતા ।

કાકલી કાેિકલમયી ભા ડારકુશકાૈશલા॥ ૪૭॥
લાેહાગર્લપ્રદાકારા કા મીરવસના તા ।
બિહષદ શાેણપુર શરૂક્ષતે્રપુરાિધકા॥ ૪૮॥
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નાનાભરણશાેભાઢ ા નાનાવણર્સમ વતા ।
નાનાનાર કદ બાઢ ા નાનાવસ્ત્રિવરા જતા॥ ૪૯॥
નાનાલાેકગતા વી ચનાર્નાજલસમ વતા ।
સ્ત્રીરત્નં રત્નિનલયા લલનારત્નર જની॥ ૫૦॥
રઙ્ ગણી રઙ્ગભૂમાઢ ા રઙ્ગા રઙ્ગમહી હા ।
રાજિવદ્યા રાજગુહ્યા જગ ક તઘર્નાપહા॥ ૫૧॥
િવલાેલઘ ટા કૃ ણાઙ્ગી કૃ ણદેહસમુદ્ભવા ।
નીલપઙ્કજવણાર્ભા નીલપઙ્કજહાિરણી॥ ૫૨॥
નીલાભા નીલપદ્માઢ ા નીલા ભાે હવા સની ।
નાગવ લી નાગપુર નાગવ લીદલા ચતા॥ ૫૩॥
તા બૂલચ ચતા ચચાર્ મકર દમનાેહરા ।
સકેસરા કેસિરણી કેશપાશા ભશાે ભતા॥ ૫૪॥
ક જલાભા ક જલાક્તા ક જલીક લતા જના ।
અલક્તચરણા તામ્રા લાલાતામ્રકૃતા બરા॥ ૫૫॥
સ દૂિરતા લપ્તવાણી સશુ્રીઃ શ્રીખ ડમ ડતા ।
પાટ રપઙ્કવસના જટામાંસી ચા બરા॥ ૫૬॥
આગ યર્ગ ગ ધાક્તા તગરા શ્રતમા તા ।
સગુ ધતૈલ ચરા કુ તલા લઃ સકુુ તલા॥ ૫૭॥
શકુ તલાઽપાસંલુા ચ પા તવ્રત્યપરાયણા ।
સયૂર્કાેિટપ્રભા સયૂર્ક યા સયૂર્સમુદ્ભવા॥ ૫૮॥
કાેિટસયૂર્પ્રતીકાશા સયૂર્ સયૂર્ન દની ।
સજં્ઞા સજં્ઞાસતુા વેચ્છા સજં્ઞામાેદપ્રદાિયની॥ ૫૯॥
સજં્ઞાપતુ્રી સુ્ફરચ્છાયા તપ તી તાપકાિરણી ।
સાવ યાર્નુભવા વેદ વડવા સાખૈ્યપ્રદાિયની॥ ૬૦॥
શનૈશ્ચરાનુ ક લા ચ દ્રવંશિવવિધની ।
ચ દ્રવંશવધૂશ્ચ દ્રા ચ દ્રાવ લસહાિયની॥ ૬૧॥
ચ દ્રાવતી ચ દ્રલખેા ચ દ્રકા તાનુગાંશકુા ।
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॥ શ્રી યમનુા અપરનામ કા લ દ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ભૈરવી િપઙ્ગલાશઙ્ક લીલાવત્યાગર મયી॥ ૬૨॥
ધનશ્રીદવગા ધાર વમર્ ણગુર્ણવિધની ।
વ્રજમ લાયર્ ધકર િવ ચત્રા જયકાિરણી॥ ૬૩॥ var વ્રજ
ગા ધાર મ જર ટાેઢ ગજુર્યાર્સાવર જયા ।
કણાર્ટ રા ગણી ગાૈડી વૈરાટ ગારવાિટકા॥ ૬૪॥
ચતુશ્ચ દ્રકલા હેર તૈલઙ્ગી િવજયાવતી ।
તાલી તાલ વરા ગાનિક્રયા માત્રાપ્રકા શની॥ ૬૫॥
વૈશાખી ચ ચલા ચા માર્ચાર ઘુઙ્ઘટ ઘટા ।
વૈરાગર સાેરઠ સા કૈદાર જલધાિરકા॥ ૬૬॥
કામાકરશ્રીકલ્યાણી ગાૈડકલ્યાણ મ શ્રતા ।
રામસ વની હેલા મ દાર કામ િપણી॥ ૬૭॥
સારઙ્ગી મા તી હાેઢા સાગર કામવાિદની ।
વૈભાસી મઙ્ગલા ચા દ્ર રાસમ ડલમ ડના॥ ૬૮॥ var વૈભાસા
કામધનેુઃ કામલતા કામદા કમનીયકા ।
ક પ ક્ષસ્થલી સ્થૂલા ધા સાૈધિનવા સની॥ ૬૯॥
ગાેલાેકવા સની સભુ્રૂયર્ ષ્ટ દ્દવ્ારપા લકા ।
ઙ્ગારપ્રકરા ઙ્ગા વચ્છાક્ષ યાપેકાિરકા॥ ૭૦॥

પાષર્દા સમુખુી સવે્યા શ્રી દાવનપા લકા ।
િનકુ જ કુ જપુ ગુ ભરણભૂ ષતા॥ ૭૧॥
િનકુ જવા સની પ્રે યા ગાવેધર્નતટ ભવા ।
િવશાખા લ લતા રામા નીર મધુમાધવી॥ ૭૨॥ var ની
અેકાનેકસખી શકુ્લા સખીમ યા મહામનાઃ ।
શ્રુ ત પા ઋ ષ પા મૈ થલાઃ કાૈશલાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૭॥
અયાે યાપુરવા સ યાે યજ્ઞસીતાઃ પુ લ દકાઃ ।
રમા વૈકુ ઠવા સ યઃ શ્વેતદ્વ પસખીજનાઃ॥ ૭૪॥
ઊ વર્વૈકુ ઠવા સ યાે િદવ્યા જતપદા શ્રતાઃ ।
શ્રીલાેકાચલવા સ યઃ શ્રીસખ્યઃ સાગરાેદ્ભવાઃ॥ ૭૫॥
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િદવ્યા અિદવ્યા િદવ્યાઙ્ગા વ્યાપ્તા સ્ત્રગુણ ત્તયઃ ।
ભૂ મગાે યાે દેવનાયા લતા આેષિધવી ધઃ॥ ૭૬॥

લ ધયર્ઃ સ ધુસતુાઃ થુબિહ મતીભવાઃ ।
િદવ્યા બરા અ સરસઃ સાૈતલા નાગક યકાઃ॥ ૭૭॥
પરં ધામ પરં બ્રહ્મ પાૈ ષા પ્રકૃ તઃ પરા ।
તટસ્થા ગુણભૂગ તા ગુણાગુણમયી ગુણા॥ ૭૮॥
ચદ્ઘના સદસન્માલા દૃ ષ્ટદૃર્ યા ગુણાકરા ।
મહત્ત વમહઙ્કારાે મનાે બુ દ્ધઃ પ્રચેતના॥ ૭૯॥
ચેતાે ત્તઃ વા તરાત્મા ચતુધાર્ ચતુરક્ષરા ।
ચતવુ્યૂર્હા ચતુમૂર્ તવ્યામ વાયુરદાે જલમ્॥ ૮૦॥
મહી શ દાે રસાે ગ ધઃ પશા પમનેકધા ।
કમ દ્રયં કમર્મયી જ્ઞાનં જ્ઞાને દ્રયં દ્વધા॥ ૮૧॥
િત્રધાિધભૂતમ યાત્મમિધદૈવમિધ સ્થતમ્ ।
જ્ઞાનશ ક્તઃ િક્રયાશ ક્તઃ સવર્દેવાિધદેવતા॥ ૮૨॥
ત વસઙ્ઘા િવરા મૂ તધાર્રણા ધારણામયી ।
શ્રુ તઃ તવદમૂ તઃ સિંહતા ગગર્સિંહતા॥ ૮૩॥
પારાશર સવૈ ષ્ટઃ પારહંસી િવધા કા ।
યાજ્ઞવલ્ક ભાગવતી શ્રીમદ્ભાગવતા ચતા॥ ૮૪॥
રામાયણમયી ર યા પુરાણપુ ષ પ્રયા ।
પુરાણમૂ તઃ પુ યાઙ્ગી શાસ્ત્રમૂ તમર્હાેન્નતા॥ ૮૫॥
મનીષા િધષણા બુ દ્ધવાર્ણી ધીઃ શમેષુી મ તઃ ।
ગાયત્રી વેદસાિવત્રી બ્રહ્માણી બ્રહ્મલક્ષણા॥ ૮૬॥
દુગાર્ઽપણાર્ સતી સત્યા પાવર્તી ચ ડકા બકા ।
આયાર્ દાક્ષાયણી દાક્ષી દક્ષયજ્ઞિવઘા તની॥ ૮૭॥
પુલાેમ શચી દ્રાણી વેદ દેવવરાિપતા ।
વયનુાધાિરણી ધ યા વાયવી વાયવુેગગા॥ ૮૮॥
યમાનુ સયંમની સજં્ઞા છાયા સુ્ફરદ્દય્ુ તઃ ।
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॥ શ્રી યમનુા અપરનામ કા લ દ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

રત્નદેવી રત્ન દા તારા તર ણમ ડલા॥ ૮૯॥
ચઃ શા તઃ ક્ષમા શાેભા દયા દક્ષા દ્યુ તસ્ત્રપા ।

તલતુ ષ્ટિવભા પુ ષ્ટઃ સ તુ ષ્ટઃ પુષ્ટભાવના॥ ૯૦॥
ચતુભુર્ ચા નતે્રા દ્વભુ ષ્ટભુ બલા ।
શઙ્ખહ તા પદ્મહ તા ચક્રહ તા ગદાધરા॥ ૯૧॥
િનષઙ્ગધાિરણી ચમર્ખડ્ગપા ણધર્નુધર્રા ।
ધનુષ્ટઙ્કાિરણી યાેદ્ધ્રી દૈત્યાેદ્ભટિવના શની॥ ૯૨॥
રથસ્થા ગ ડા ઢા શ્રીકૃ ણહૃદય સ્થતા ।
વંશીધરા કૃ ણવષેા સ્ર ગ્વણી વનમા લની॥ ૯૩॥
િકર ટધાિરણી યાના મ દા મ દગ તગર્ તઃ ।
ચ દ્રકાેિટપ્રતીકાશા ત વી કાેમલિવગ્રહા॥ ૯૪॥
ભૈ મી ભી મસતુા ભીમા ક્મણી ક્મ િપણી ।
સત્યભામા બવતી સત્યા ભદ્રા સદુ ક્ષણા॥ ૯૫॥
મત્રિવ દા સખી દા દાર ય વ ે વર્ગા ।
ઙ્ગારકાિરણી ઙ્ગા ઙ્ગભૂઃ ઙ્ગદાઽઽશગુા॥ ૯૬॥
ત તક્ષેક્ષા તઃ પધાર્ હા શ્રદ્ધા વિન ર્ તઃ ।
ઈશા ણા ભધા પ્રી તિહતા યા ચા ક્લમા કૃ ષઃ॥ ૯૭॥
આશા િનદ્રા યાેગિનદ્રા યાે ગની યાેગદા યુગા ।
િનષ્ઠા પ્ર તષ્ઠા સ મ તઃ સ વપ્રકૃ ત ત્તમા॥ ૯૮॥
તમઃપ્રકૃ તદુર્મર્ષાર્ રજઃપ્રકૃ તરાન તઃ ।
િક્રયાઽિક્રયાકૃ તગ્લાર્િનઃ સા વક્યા યા ત્મક ષા॥ ૯૯॥
સવેા શખામ ણ ર્ દ્ધરાહૂ તઃ સમુ તદ્યુર્ભૂઃ ।
રા જુ દ્વદા ી ષડ્વગાર્ સિંહતા સાખૈ્યદાિયની॥ ૧૦૦॥
મુ ક્તઃ પ્રાે ક્તદશભાષા પ્રકૃ તઃ િપઙ્ગલાેદ્ભવા ।
નાગભાવા નાગભષૂા નાગર નગર નગા॥ ૧૦૧॥
નાનૈાકા ભવનાૈભાર્વ્યા ભવસાગરસતેુકા ।
મનાેમયી દા મયી સકૈતી સકતામયી॥ ૧૦૨॥
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લખે્યા લે યા મ ણમયી પ્ર તમા હેમિન મતા ।
શલૈા શલૈભવા શીલા શીલારામા ચલાઽચલા॥ ૧૦૩॥ var શીકરાભા
અ સ્થતા વ સ્થતા તૂલી વૈિદક તાિ ત્રક િવિધઃ ।
સ યા સ યાભ્રવસના વેદસ ધઃ સધુામયી॥ ૧૦૪॥
સાય તની શખાવેદ્યા સૂ મા વકલા કૃ તઃ ।
આત્મભૂતા ભાિવતાઽ વી પ્રહ્વા કમલક ણકા॥ ૧૦૫॥
નીરાજની મહાિવદ્યા ક દલી કાયર્સાિધની ।
પૂ પ્ર તષ્ઠા િવપુલા પનુ તી પારલાૈિકક ॥ ૧૦૬॥
શકુ્લશુ ક્તમા ક્તકા ચ પ્રતી તઃ પરમેશ્વર ।
િવરા ે ણ ગ્વરાડ્વણેી વે કા વે નાિદની॥ ૧૦૭॥
આવ તની વા તકદા વાત્તાર્ ત્તિવમાનગા ।
સાસાઢ રા સની સાસી રાસમ ડલમ ડલી॥ ૧૦૮॥
ગાપેગાપેીશ્વર ગાપેી ગાપેીગાપેાલવ દતા ।
ગાેચાિરણી ગાપેનદ ગાપેાન દપ્રદાિયની॥ ૧૦૯॥
પશવ્યદા ગાપેસવે્યા કાેિટશાે ગાેગણા તા ।
ગાપેાનુગા ગાપેવતી ગાેિવ દપદપાદુકા॥ ૧૧૦॥
ષભાનુસતુા રાધા શ્રીકૃ ણવશકાિરણી ।

કૃ ણપ્રાણાિધકા શશ્વદ્ર સકા ર સકેશ્વર ॥ ૧૧૧॥
અવટાેદા તામ્રપણ કૃતમાલા િવહાયસી ।
કૃ ણા વેણી ભીમરથી તાપી રેવા મહાપગા॥ ૧૧૨॥
વૈયાસક ચ કાવેર તુઙ્ગભદ્રા સર વતી ।
ચ દ્રભાગા વતે્રવતી ગાેિવ દપદપાદુકા॥ ૧૧૩॥
ગાેમતી કાૈ શક સ ધુબાર્ણગઙ્ગા ત સ દ્ધદા ।
ગાેદાવર રત્નમાલા ગઙ્ગા મ દાિકની બલા॥ ૧૧૪॥
વણર્દ હ્નવી વેલા વૈ ણવી મઙ્ગલાલયા ।

બાલા િવ પદ પ્રાેક્તા સ ધુસાગરસઙ્ગતા॥ ૧૧૫॥
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॥ શ્રી યમનુા અપરનામ કા લ દ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગઙ્ગાસાગર શાેભાઢ ા સામુદ્ર રત્નદા ધનુી ।
ભાગીરથી વધુર્ની ભૂઃ શ્રીવામનપદચ્યુતા॥ ૧૧૬॥
લ મી રમા રામણીયા ભાગર્વી િવ વ લભા ।
સીતા ચ ર્નક માતા કલઙ્કરિહતા કલા॥ ૧૧૭॥
કૃ ણપાદા જસ ભૂતા સવાર્ િત્રપથગા મની ।
ધરા િવશ્વ ભરાઽન તા ભૂ મધાર્ત્રી ક્ષમામયી॥ ૧૧૮॥
સ્થરા ધિરત્રી ધર ણ વ શષેફણ સ્થતા ।
અયાે યા રાઘવપુર કાૈ શક રઘવુંશ ॥ ૧૧૯॥
મથુરા માથુર પ થા યાદવી ધ્રવુપૂ જતા ।
મયાયુ બ વનીલા દ્વાગર્ઙ્ગાદ્વારિવિનગર્તા॥ ૧૨૦॥
કુશાવતર્મયી ધ્રાવૈ્યા ધ્રવુમ ડલમ યગા । var મ ડલિનગર્તા
કાશી શવપુર શષેા િવ યા વારાણસી શવા॥ ૧૨૧॥
અવ તકા દેવપુર પ્રાે વલાે જિયની જતા ।
દ્વારાવતી દ્વારકામા કુશભૂતા કુશસ્થલી॥ ૧૨૨॥
મહાપુર સપ્તપુર ન દગ્રામસ્થલ સ્થતા ।
શાસ્ત્રગ્રામ શલાિદત્યા શ ભલગ્રામમ યગા॥ ૧૨૩॥
વંશા ગાપેા લની ક્ષપ્રા હિરમ દરવ તની ।
બિહ મતી હ તપુર શક્રપ્રસ્થિનવા સની॥ ૧૨૪॥
દાિડમી સૈ ધવી જ બુઃ પાૈ કર પુ કરપ્રસઃૂ ।
ઉ પલાવતર્ગમના નૈ મષી િન મષા તા॥ ૧૨૫॥
કુ ઙ્ગલભૂઃ કાલી હૈમાવત્યબુર્દા બુધા ।
શકૂરકે્ષત્રિવિદતા શ્વેતવારાહધાિરતા॥ ૧૨૬॥
સવર્તીથર્મયી તીથાર્ તીથાર્નાં ક તકાિરણી ।
હાિરણી સવર્દાષેાણાં દાિયની સવર્સ પદામ્॥ ૧૨૭॥
વિધની તજેસાં સાક્ષાદ્ગભર્વાસિનકૃ તની ।
ગાેલાેકધામધિનની િનકુ જિનજમ જર ॥ ૧૨૮॥
સવાત્તમા સવર્પુ યા સવર્સાૈ દયર્ ઙ્ખલા ।
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સવર્તીથાપિરગતા સવર્તીથાર્િધદેવતા॥ ૧૨૯॥
શ્રીદા શ્રીશા શ્રીિનવાસા શ્રીિનિધઃ શ્રીિવભાવના ।
વક્ષા વઙ્ગા શતાન દા ન દા જ્યાે તગર્ણેશ્વર ॥ ૧૩૦॥

પહ્લશ્રુ ત
ના ાં સહસ્રં કા લ દ્યાઃ ક તદં કામદં પરમ્ ।
મહાપાપહરં પુ યમાયવુર્ધર્નમુત્તમમ્॥ ૧૩૧॥
અેકવારં પઠેદ્રાત્રાૈ ચાૈરે યાે ન ભયં ભવેત્ ।
દ્વવારં પ્રપઠેન્માગ દસ્યુ યાે ન ભયં ક્વ ચત્॥ ૧૩૨॥
દ્વતીયાં તુ સમાર ય પઠે પૂણાર્વિધ દ્વજઃ ।
દશવાર મદં ભ યા યા વા દેવાે ક લ દ મ્॥ ૧૩૩॥
રાેગી રાેગા પ્રમુચ્યેત બદ્ધાે મુચ્યેત બ ધનાત્ ।
ગુિવણી જનયે પુતં્ર િવદ્યાથ પ ડતાે ભવેત્॥ ૧૩૪॥
માેહનં ત ભનં શશ્વદ્વશીકરણમવે ચ ।
ઉચ્ચાટનં પાતનં ચ શાષેણં દ પનં તથા॥ ૧૩૫॥
ઉન્માદનં તાપનં ચ િનિધદશર્નમવે ચ ।
યદ્યદ્વા છ ત ચત્તને તત્ત પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૧૩૬॥
બ્રાહ્મણાે બ્રહ્મવચર્ વી રાજ યાે જગતીપ તઃ ।
વૈ યાે િનિધપ તભૂર્યાચ્છૂદ્રઃ શ્રુ વા તુ િનમર્લઃ॥ ૧૩૭॥
પૂ કાલે તુ યાે િનતં્ય પઠતે ભ ક્તભાવતઃ ।
લ યતે ન સ પાપને પદ્મપત્ર મવા ભસા॥ ૧૩૮॥
શતવારં પઠેિન્નતં્ય વષાર્વિધમતઃ પરમ્ ।
પટલં પદ્ધ ત કૃ વા તવં ચ કવચં તથા॥ ૧૩૯॥
સપ્તદ્વ પમહીરાજ્યં પ્રા ુયાન્નાત્ર સશંયઃ ।
િન કારણં પઠેદ્ય તુ યમનુાભ ક્તસયંુતઃ॥ ૧૪૦॥
ત્રવૈગ્યર્મેત્ય સકૃુતી વન્મુક્તાે ભવેિદહ॥ ૧૪૧॥
િનકુ જલીલાલ લતં મનાેહરં
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॥ શ્રી યમનુા અપરનામ કા લ દ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ક લ દ કૂલલતાકદ બકમ્ ।
દાવનાને્મત્ત મ લ દશ દતં
વ્રજે સ ગાેલાેક મદં પઠેચ્ચ યઃ॥ ૧૪૨॥

॥ ઇ ત ગગર્સિંહતાયાં શ્રીયમનુાસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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