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॥ લીલાશતનામ તાતે્રમ્॥

॥ લીલાશતનામ તાતે્રમ્॥
કૃ ણલીલાશતનામ તાતે્રમ્

શા ડલ્ય ઉવાચ ।
અથ લીલાશતં તાતંે્ર પ્રવક્ષ્યા મ હરેઃ પ્રયમ્ ।
યસ્યા યસનતઃ સદ્યઃ પ્રીયતે પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧॥
યદુક્તં શ્રીમતા પવૂ પ્રયાયૈ પ્રી તપવૂર્કમ્ ।
લ લતાયૈ યથાપ્રાેક્તં સા મહં્ય કૃપયા જગાૈ॥ ૨॥
શ્રુ ત ભયર્ પુરા પ્રાેક્તં મુિન ભયર્ પુરાેિદતમ્ ।
તદહં વાે વણર્િય યે શ્રદ્ધાલનૂ્ સમંતાન્ શચુીન્॥ ૩॥
લીલાનામશતસ્યાસ્ય ઋષયાેઽ ગ્ સમુદ્ભવાઃ ।
દેવતા શીપ તિનત્યલીલાનુગ્રહિવગ્રહઃ॥ ૪॥
છ દાંસ્યનુષુ્ટપ્ પા ણ ક તતાિન મનુીશ્વરાઃ ।
બીજં ભક્તાનુગ્રહકૃત્ શ ક્તલીલા પ્રયઃ પ્રભુઃ॥ ૫॥
શ્રીકૃ ણભગવ પ્રી તદ્વારા વાથ િનયાજેનમ્ ।
સવશ્વરશ્ચ સવાર્ત્મા સવર્તાેઽસ્રેણ રક્ષતુ॥ ૬॥
શ્રીકૃ ણઃ સ ચ્ચદાન દઃ વત ત્રપરમાવિધઃ ।
લીલાકતાર્ બાલલીલાે િન ન દૈકિવગ્રહઃ॥ ૭॥
લીલાશ ક્તિનજલીલા ષ્ટદેહાે િવનાેદકૃત્ ।
દાવને ગાેિપગાપેગાે દ્વ િદસ ચન્મયઃ॥ ૮॥

વા ષ્ટકતાર્ નાદાત્મા પ્રણવાે વણર્ પ ક્॥ ૯॥
પ્રકૃ તઃ પ્રત્યયાે વાક્યાે વેદાે વેદાઙ્ગજઃ કિવઃ ।
માયાેદ્ભવાેદ્ભવાેઽ ચ ત્યકાયા વપ્રવતર્કઃ॥ ૧૦॥
નાનાત વાનુ પશ્ચ કાલકમર્ વભાવકઃ ।
વેદાનુગાે વેદવેત્તા િનયતાે મુક્તબ ધનઃ॥ ૧૧॥
અસરુક્લેશદાે ક્લષ્ટજનિનદ્રાર તપ્રદઃ ।
નારાયણાે હૃષીકેશાે દેવદેવાે જનાદર્નઃ॥ ૧૨॥
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॥ લીલાશતનામ તાતે્રમ્॥

વવણાર્શ્રમધમાર્ત્મા સસૃં્કતઃ શદુ્ધમાનસઃ ।
અ ગ્ હાતે્રાિદપ ચાત્મા વગર્લાેકફલપ્રદઃ॥ ૧૩॥
શદુ્ધાત્મજ્ઞાનદાે જ્ઞાનગ યઃ વાન દદાયકઃ ।
દેવાન દકરાે મેઘ યામલઃ સ વિવગ્રહઃ । ૧૪॥
ગ ભીરાેઽનવગાહ્યશ્રી દ્વભુ ે મુરલીધરઃ ।
પૂણાર્ન દઘનઃ સાક્ષાત્ કાેિટમન્મથમન્મથઃ॥ ૧૫॥
શ્રુ તગ યાે ભ ક્તગ યાે મુિનગ યાે વ્રજેશ્વરઃ ।
શ્રીયશાેદાસતુાે ન દભાગ્ય ચ તામ ણઃ પ્રભુઃ॥ ૧૬॥
અિવદ્યાહરણઃ સવર્દાષેસઙ્ઘિવનાશકઃ ।
િનઃસાધનાેદ્ધારદક્ષાે ભક્તાનુગ્રહકાતરઃ॥ ૧૭॥
સવર્સામ યર્સિહતાે દૈવદાષેિનવારકઃ ।
કુમાિરકાનુગ્રહકૃદ્ યાેગમાયાપ્રસાદકૃત્॥ ૧૮॥
બ્રહ્માન દપરાન દભજનાન દદાયકઃ ।
લાેકવ્યામાેહકૃ વીયાનુગ્રહાે વે વાદતઃ॥ ૧૯॥
િનત્યલીલારાસરતાે િનત્યલીલાફલપ્રદઃ ।
મૂઢાેદ્ધારકરાે રાજલીલાસ તાે ષતામરઃ॥ ૨૦॥
સતાં લાેકદ્વયાન દદશ્ચૈશ્વયાર્િદભૂ ષતઃ ।
િનરાેધલીલાસ પ ત્તદર્શલીલાપરાયણઃ॥ ૨૧॥
દ્વાદશાઙ્ગવપુઃ શ્રીમાઁશ્ચ વ્યૂર્હશ્ચતુમર્યઃ ।
ગાેકુલાન દદઃ શ્રીમદ્ ગાવેધર્નકૃતાશ્રયઃ॥ ૨૨॥
ચરાચરાનુગ્રહકૃદં્વશીવાદ્યિવશારદઃ ।
દેવક ન દનાે દ્વારાપ તગાવધર્નાિદ્ર ત્॥ ૨૩॥
શ્રીગાેકુલસધુાનાથઃ શ્રીમુકુ દાેઽ તસુ દરઃ ।
બાલલીલારતાે હૈયઙ્ગવીનરસત પરઃ॥ ૨૪॥
ત્ય પ્રયાે યુગ્મલીલાે િત્રભઙ્ગલ લતાકૃ તઃ ।
આચાયાર્નુગ્ હીતાત્મા ક ણાવ ણાલયઃ॥ ૨૫॥
શ્રીરાિધકાપ્રેમમૂ તઃ શ્રીચ દ્રાવ લવ લભઃ ।
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॥ લીલાશતનામ તાતે્રમ્॥

લ લતાપ્રાણનાથઃ શ્રીક લ દ ગિર પ્રયઃ॥ ૨૬॥
અપ્રાકૃતગુણાેદારાે બ્રહ્મશેે દ્રાિદવ દતઃ ।
પિવત્રક તઃશ્રીનાથાે દાર યપુર દરઃ॥ ૨૭॥
ઇ ત લીલાશતં ના ાં િન ત્મકસમ વતમ્ ।
યઃ પઠે પ્રત્યહં પ્રીત્યા તં પ્રીણા ત સ માધવઃ॥ ૨૮॥
ઈષણાત્રયિનમુર્ક્તાે યા પઠેદ્ધિરસિન્નધાૈ ।
સાેઽચલાં ભ ક્તમા ાે ત ઇ ત સતં્ય મનુીશ્વરાઃ॥ ૨૯॥
ઈષણાત્રયસ પન્નં યસ્ય ચત્ત પ્ર ખદ્ય ત ।
તનેાત્ર યાનગ યને પ્રકારેણ સમા યતે॥ ૩૦॥
પતુ્રષેણાસુ સવાર્સુ યાયે પતુ્રપ્રદં હિરમ્ ।
બ્રહ્માણં માેહયત્તને વરાવા પ્તઃ પ્ર યતે॥ ૩૧॥
િવત્તષેણા સુ વાસાં સ ભષૂણાિન શખામ ણમ્ ।
વદ તં િવષયીકુવ લભતે તત્ સ્થર ચ યત્॥ ૩૨॥
લાેકેષણાસુ ન દસ્ય સાધય પરત ત્રતામ્ ।
યા વા હૃિદ મહાભાગ્યાે ભવે લાેકદ્વયે પુમાન્॥ ૩૩॥
સમચ્યર્ ભગવ તં તં શાલગ્રામસ્ય મ દરે ।
નમાેઽ તનૈાર્મસન્મ ત્રૈદર્દ્યાદ્વ ૃ દાદલા યસાૈ॥ ૩૪॥
િનવેદયેત્તતઃ વાથ મ યાહે્ન પરરાત્રકે ।
તને સવર્મવા ાે ત પ્રસીદ ત તત વમુમ્॥ ૩૫॥
સવાર્પરાધહરણં સવર્દાષેિનવારણમ્ ।
સવર્ભ ક્તપ્રજનનં ભાવસ્ય સદશૃં પરમ્॥ ૩૬॥
અેતસ્યવૈ સમાસાદ્ય ગાય યાખ્યં મહામનુમ્ ।
પઠેન્ના ા સહસ્રં ચ સદુામાિદસમાે ભવેત્॥ ૩૭॥
અનયાેઃ સદશૃં ના ત પ્રકારાેઽત્રાપરઃ પરઃ ।
કામવ્યાકુલ ચતસ્ય શાેધનાય સતાં મતઃ॥ ૩૮॥
ન સાષૈધી મતા પુંસા યા ગદા તરમપર્યેત્ ।
પ્રકૃતં સિન્નવત્યાર્ઘં વાસનાં યા ન સહંરેત્॥ ૩૯॥
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॥ લીલાશતનામ તાતે્રમ્॥

િવષયાક્રા ત ચત્તાનાં નાવેશઃ કિહ ચદ્ધરેઃ ।
તતાે િન ત્તઃ કાય ય ઇત્યાહ તનયં િવિધઃ॥ ૪૦॥
શ્રીકૃ ણે ત મહામ તં્ર શ્રીકૃ ણે ત મહાષૈધી ।
યે ભજ ત મહાભાગા તષેાં િક િક ન સદ્ધય ત॥ ૪૧॥
ઇ ત લીલાશતનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
ઇ ત શ્રીશા ડલ્યસિંહતાયાં પ ચમે ભ ક્તખ ડે દ્વતીયભાગે
તીયાે અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૮॥
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