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makArAdi shrImatsyAShTottarashatanAmastotram

મકારાિદ શ્રીમ સ્યાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

શ્રી હયગ્રીવાય નમઃ ।
હિરઃ ૐ

મ સ્યાે મહાલયા ભાેિધસ ચાર મનપુાલકઃ ।
મહીનાૈકાપ્ऱિ◌ષ્ટદેશાે મહાસરુિવનાશનઃ ॥ ૧॥
મહા ાયગણાહત્રાર્ મહનીયગુણાદ્ભુતઃ ।
મરાલવાહવ્યપનચ્છેત્તા મ થતસાગરઃ ॥ ૨॥
મહાસ વાે મહાયાદાે ગણભુઙ્મધુરાકૃ તઃ ।
મદાે લુંઠનસઙ્ક્ષુ ધ સ ધુભઙ્ગહતાે વર્ખઃ ॥ ૩॥
મહાશયાે મહાધીરાે મહાષૈિધસમુદ્ધરઃ ।
મહાયશા મહાન દાે મહાતે મહાવપુઃ ॥ ૪॥
મહીપઙ્ક ષ ષ્ઠાે મહાક પાણર્વહ્ર દઃ ।
મત્રશભુ્રાંશવુલયનતે્રાે મખુમહાનભાઃ ॥ ૫॥
મહાલ મીનતે્ર પગવર્સવર્ઙ્કષાકૃ તઃ ।
મહામાયાે મહાભૂતપાલકાે ત્યુમારકઃ ॥ ૬॥
મહાજવાે મહા ચ્છ ચ્છન્નમીનાિદરા શકઃ ।
મહાતલતલાે મત્યર્લાેકગભા મ પ તઃ ॥ ૭॥
મ પ તસ્થાન ષ્ટાે મહાદેવસભા જતઃ ।
મહે દ્રાદ્ય ખલપ્રા ણમારણાે િદતા ખલઃ ॥ ૮॥
મનાેમયાે માનનીયાે મન વી માનવધર્નઃ ।
મની ષમાનસા ભાેિધ શાયી મનુિવભીષણઃ ॥ ૯॥
દુગભા ગાઙ્કાભાે ગ્યપાદાે મહાેદરઃ ।

મહાકતર્િરકાપુચ્છાે મનાેદુગર્મવૈભવઃ ॥ ૧૦॥
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મનીષી મ યરિહતાે ષાજન્મા તવ્યયઃ ।
માેઘેતરાે સઙ્ક પાે માેક્ષદાયી મહાગુ ઃ ॥ ૧૧॥
માેહાસઙ્ગસમુ જૃ ભ સ ચ્ચદાન દિવગ્રહઃ ।
માેહકાે માેહસહંતાર્ માેહદૂરાે મહાેદયઃ ॥ ૧૨॥
માેિહતાેત્તાિરતમનુમા ચતા શ્રતક મલઃ ।
મહ ષિનકર તુત્યાે મનુજ્ઞાનાપેદેશકઃ ॥ ૧૩॥
મહીનાૈબ ધનાહી દ્રર જુબદ્ધકૈશ ◌ૃઙ્ગકઃ ।
મહાવેાતહતાવે નાૈ ત ભનાે મિહમાકરઃ ॥ ૧૪॥
મહા બુિધતરઙ્ગાપ્તસકૈતીભૂતિવગ્રહાગઃ ।
મરાલવાહિનદ્રા તસાક્ષી મધુિનષૂદનઃ ॥ ૧૫॥
મહા ધવસનાે મત્તાે મહામા તવી જતઃ ।
મહાકાશાલયાે મૂછર્ત્તમાે બુિધકૃતા લવઃ ॥ ૧૬॥
િદતા િરિવભવાે મુ ષતપ્રા ણચેતનઃ ।
દુ ચત્તાે મધુરવા ષ્ટકામાે મહેશ્વરઃ ॥ ૧૭॥

મરાલવાહ વાપા ત દત્તવેદાે મહાકૃ તઃ ।
મહી શ્લષ્ટાે મહીનાથાે મ ન્માલામહામ ણઃ ॥ ૧૮॥
મહીભારપર હતાર્ મહાશ ક્તમર્હાેદયઃ ।
મહન્મહાન્મગ્ લાેકાે મહાશા તમર્હન્મનાઃ ॥ ૧૯॥
મહાવેદા ભસ ચાર મહાત્મા માેિહતાત્મભૂઃ ।
મ ત્ર તભં્રશહેતુમર્ ત્રકૃન્મ ત્રશવેિધઃ ॥ ૨૦॥
મ ત્રમ ત્રાથર્ ત વજ્ઞાે મ ત્રાથા મ ત્રદૈવતમ્ ।
મ ત્રાેક્તકાિરપ્રણયી મ ત્રરા શફલપ્રદઃ ॥ ૨૧॥
મ ત્રતા પયર્િવષયાે મનાેમ ત્રાદ્યગાેચરઃ ।
મ ત્રાથર્િવ કૃતક્ષેમાે રામં રક્ષતુ સવર્તઃ ॥ ૨૨॥
॥ ઇ ત મકારાિદ શ્રી મ સ્યાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ પરાભવ
શ્રાવણશદુ્ધ પૂ ણમાયાં લ ખતા રામેણ સમિપતા ચ
શ્રી હયગ્રીવ ભગવચ્ચરણારિવ દયાેિવજયતા તરામ્ ॥

2 sanskritdocuments.org



મકારાિદ શ્રીમ સ્યાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્

Encoded and proofread by Malleswara Rao Yellapragada

malleswararaoy at yahoo.com

Source Book:

shrI dashAvatArAShTottarashatanAmAvaliH savyAkhyA

language: Telugu

Composed by : paNDita shrI bellaMkoNDa rAmarAya kavIndra

makArAdi shrImatsyAShTottarashatanAmastotram

pdf was typeset on May 31, 2020

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

makArAdimatsya108nAmastotram.pdf 3


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

