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shrIlakShmIsahasranAmastotram 1

શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧

અસ્ય શ્રીમહાલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય
શ્રીમહાિવ ભર્ગવાન્ ઋ ષઃ, અનુષુ્ટ છ દઃ,
શ્રીમહાલ મીઃ દેવતા । શ્રીં બીજમ્ હ્ર ી ં શ ક્તઃ, હ્ર ક લકમ્ ।
શ્રીમહાલ મીપ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
પદ્માનને પદ્મકરે સવર્લાેકૈકપૂ જતે ।
સાિન્ન યં કુ મે ચત્તે િવ વક્ષઃસ્થલ સ્થતે॥ ૧॥
ભગવદ્દ ક્ષણે પાશ્વ શ્રયં દેવીમવ સ્થતામ્ ।
ઈશ્વર ં સવર્ભૂતાનાં જનની ં સવર્દેિહનામ્॥ ૨॥
ચા મતાં ચા દતી ં ચા નતે્રાનનભ્રવુમ્ ।
સકુપાેલાં સકુણાર્ગ્ર ય તમાૈ ક્તકકુ ડલામ્॥ ૩॥
સકેુશાં ચા બ બાેષ્ઠ ં રત્નતુઙ્ગઘન તનીમ્ ।
અલકાગ્રૈર લિનભૈરલઙૃ્કતમખુા બુજમ્॥ ૪॥
લસ કનકસઙ્કાશાં પીનસુ દરક ધરામ્ ।
િન કક ઠ ં તનાલ બમુક્તાહારિવરા જતામ્॥ ૫॥
નીલકુ તલમ યસ્થમા ણક્યમકુટાે વલામ્ ।
શકુ્લમાલ્યા બરધરાં તપ્તહાટકવ ણનીમ્॥ ૬॥
અન યસલુભૈ તૈ તૈગુર્ણૈઃ સાૈ યમખુૈિનજૈઃ ।
અનુ પાનવદ્યાઙ્ગી ં હરેિનત્યાનપાિયનીમ્॥ ૭॥
શ્રીવાર્સદેુવમિહષી પુ પ્રધાનેશ્વરેશ્વર ।
અ ચ ત્યાન તિવભવા ભાવાભાવિવભાિવની॥ ૧॥
અહ ભાવા ત્મકા પદ્મા શા તાન ત ચદા ત્મકા ।
બ્રહ્મભાવં ગતા ત્યક્તભેદા સવર્જગન્મયી॥ ૨॥
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ષાડ્ગુ યપૂણાર્ ત્ર ય ત પાત્માનપગા મની ।
અેકયાેગ્યાઽશૂ યભાવાકૃ ત તજેઃ પ્રભાિવની॥ ૩॥
ભાવ્યભાવકભાવાત્મભાવ્યા કામધુગાઽઽત્મભૂઃ ।
ભાવાભાવમયી િદવ્યા ભેદ્યભેદકભાવની॥ ૪॥
જગ કુટુ બ ય ખલાધારા કામિવજૃ ભણી ।
પ ચકૃત્યકર પ ચશ ક્તમ યાત્મવ લભા॥ ૫॥
ભાવાભાવાનુગા સવર્સ મતાઽઽત્માપેગૂિહની ।
અ થક્ચાિરણી સાૈ યા સાૈ ય પવ્યવ સ્થતા॥ ૬॥
આદ્ય તરિહતા દેવી ભવભાવ્ય વ િપણી ।
મહાિવભૂ તઃ સમતાં ગતા જ્યાે તગર્ણેશ્વર ॥ ૭॥
વાત ય પા દેવાેરઃ સ્થતા તદ્ધમર્ધ મણી ।

સવર્ભૂતેશ્વર સવર્ભૂતમાતાઽઽત્મમાેિહની॥ ૯॥
સવાર્ઙ્ગસુ દર સવર્વ્યાિપની પ્રાપ્તયાે ગની ।
િવમુ ક્તદાિયની ભ ક્તગ યા સસંારતાિરણી॥ ૧૦॥
ધમાર્થર્સાિધની વ્યાેમિનલયા વ્યાેમિવગ્રહા ।
પ ચવ્યાેમપદ રક્ષવ્યા તઃ પ્રા યપૂિરણી॥ ૧૧॥
આન દ પા સવાર્ પ્તશા લની શ ક્તનાિયકા ।
િહર યવણાર્ હૈર યપ્રાકારા હેમમા લની॥ ૧૨॥
પ્રત્નરત્ના ભદ્રપીઠા વે શની રજતસ્ર ।
વાજ્ઞાકાયર્મરા િનત્યા સરુ ભવ્યામચાિરણી॥ ૧૩॥

યાેગક્ષેમવહા સવર્સલુભેચ્છાિક્રયા ત્મકા ।
ક ણાગ્રાનતમખુી કમલાક્ષી શ શપ્રભા॥ ૧૪॥
કલ્યાણદાિયની કલ્યા ક લક મષના શની ।
પ્રજ્ઞાપિર મતાઽઽત્માનુ પા સત્યાપેયા ચતા॥ ૧૫॥
મનાેજ્ઞેયા જ્ઞાનગ યા િનત્યમુક્તાત્મસિેવની ।
ક ર્શ ક્તઃ સગુહના ભાે શ ક્તગુર્ણ પ્રયા॥ ૧૬॥
જ્ઞાનશ ક્તરનાપૈ યા િનિવક પા િનરામયા ।
અકલઙ્કાઽ તાધારા મહાશ ક્તિવકા સની॥ ૧૭॥
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મહામાયા મહાન દા િનઃસઙ્ક પા િનરામયા ।
અેક વ પા િત્રિવધા સઙ્ખ્યાતીતા િનર જના॥ ૧૮॥
આત્મસત્તા િનત્યશુ ચઃ પરશ ક્તઃ સખુાે ચતા ।
િનત્યશા તા િન તરઙ્ગા િન ભન્ના સવર્ભેિદની॥ ૧૯॥
અસઙ્ક ણાર્ઽિવધેયાત્મા િનષવે્યા સવર્પા લની ।
િન કામના સવર્રસાઽભેદ્યા સવાર્થર્ સાિધની॥ ૨૦॥
અિનદ યાઽપિર મતા િનિવકારા િત્રલક્ષણા ।
ભયઙ્કર સ દ્ધ પાઽવ્યક્તા સદસદાકૃ તઃ॥ ૨૧॥
અપ્રતક્યાર્ઽપ્ર તહતા િનય ત્રી ય ત્રવાિહની ।
હાદર્મૂ તમર્હામૂ તઃ અવ્યક્તા િવશ્વગાેિપની॥ ૨૨॥
વધર્માનાઽનવદ્યાઙ્ગી િનરવદ્યા િત્રવગર્દા ।
અપ્રમેયાઽિક્રયા સૂ મા પરિનવાર્ણદાિયની॥ ૨૩॥
અિવગીતા ત ત્ર સદ્ધા યાેગ સદ્ધાઽમરેશ્વર ।
િવશ્વસૂ ત તપર્ય તી િનત્ય પા મહાષૈિધઃ॥ ૨૪॥
શ દાહ્વયા શ દસહા કૃતજ્ઞા કૃતલક્ષણા ।
િત્રવ તની િત્રલાેકસ્થા ભૂભુર્વઃ વરયાેિન ॥ ૨૫॥
અગ્રાહ્યાઽગ્રાિહકાઽન તાહ્વયા સવાર્ તશાિયની ।
વ્યાેમપદ્મા કૃતધુરા પૂણર્કામા મહેશ્વર ॥ ૨૬॥
સવુાચ્યા વા ચકા સત્યકથના સવર્પા લની ।
લક્ષ્યમાણા લક્ષય તી જગ જ્યેષ્ઠા શભુાવહા॥ ૨૭॥
જગ પ્ર તષ્ઠા ભવુનભત્ર ગૂઢપ્રભાવતી ।
િક્રયાયાેગા ત્મકા મૂ તઃ હૃદ જસ્થા મહાક્રમા॥ ૨૮॥
પરમદ્યાૈઃ પ્રથમ પરમાપ્તા જગિન્નિધઃ ।
આત્માનપાિયની તુલ્ય વ પા સમલક્ષણા॥ ૨૯॥
તુલ્ય ત્તા સમવયા માેદમાના ખગ વ ।
પ્રયચેષ્ટા તુલ્યશીલા વરદા કામ િપણી॥ ૩૦॥
સમગ્રલક્ષણાઽન તા તુલ્યભૂ તઃ સનાતની ।

lakShmIsahasranAmastotram.pdf 3



શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૧

મહ દ્ધઃ સત્યસઙ્ક પા બહ્વચૃા પરમેશ્વર ॥ ૩૧॥
જગન્માતા સતૂ્રવતી ભૂતધાત્રી યશ વની ।
મહા ભલાષા સાિવત્રી પ્રધાના સવર્ભા સની॥ ૩૨॥
નાનાવપુબર્હુ ભદા સવર્જ્ઞા પુ યક તર્ના ।
ભૂતાશ્રયા હૃષીકેશ્વયર્શાેકા વા જવાિહકા॥ ૩૩॥
બ્રહ્મા ત્મકા પુ યજિનઃ સત્યકામા સમાિધભૂઃ ।
િહર યગભાર્ ગ ભીરા ગાેધૂ લઃ કમલાસના॥ ૩૪॥
જતક્રાેધા કુમુિદની વજૈય તી મનાજેવા ।
ધનલ મીઃ વ તકર રાજ્યલ મીમર્હાસતી॥ ૩૫॥
જયલ મીમર્હાગાેષ્ઠ મઘાનેી માધવ પ્રયા ।
પદ્મગભાર્ વેદવતી િવિવક્તા પરમે ષ્ઠની॥ ૩૬॥
સવુણર્ બ દુમર્હતી મહાયાે ગ પ્રયાઽનઘા ।
પદ્મે સ્થતા વેદમયી કુમુદા જયવાિહની॥ ૩૭॥
સહં તિન મતા જ્યાે તઃ િનય તિવિવધાે સવા ।
દ્રવ દ્યા સ ધુમતી વેદમાતા મધવુ્રતા॥ ૩૮॥

િવશ્વ ભરા હૈમવતી સમુદ્રચે્છાિવહાિરણી ।
અનુકૂલા યજ્ઞવતી શતકાેિટઃ સપુેશલા॥ ૩૯॥
ધમાદયા ધમર્સવે્યા સકુુમાર સભાવતી ।
ભીમા બ્રહ્મ તુતા મ યપ્રભા દેવ ષવ દતા॥ ૪૦॥
દેવભાેગ્યા મહાભાગા પ્ર તજ્ઞાપૂણર્શવેિધઃ ।
સવુણર્ ચરપ્રખ્યા ભાે ગની ભાેગદાિયની॥ ૪૧॥
વસપુ્રદાેત્તમવધૂઃ ગાયત્રી કમલાેદ્ભવા ।
િવદ્વિ પ્રયા પદ્મ ચહ્ના વિરષ્ઠા કમલેક્ષણા॥ ૪૨॥
પદ્મ પ્રયા સપુ્રસન્ના પ્રમાેદા પ્રયપાશ્વર્ગા ।
િવશ્વભષૂા કા તમતી કૃ ણા વીણારવાે સકુા॥ ૪૩॥
રાે ચ કર વપ્રકાશા શાેભમાનિવહઙ્ગમા ।
દેવાઙ્કસ્થા પિરણ તઃ કામવ સા મહામ તઃ॥ ૪૪॥
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ઇ વલાે પલનાભાઽિધશમની વરવ ણની ।
વિનષ્ઠા પદ્મિનલયા સદ્ગ તઃ પદ્મગ ધની॥ ૪૫॥

પદ્મવણાર્ કામયાેિનઃ ચ ડકા ચા કાપેના ।
ર ત નષુા પદ્મધરા પજૂ્યા ત્રૈલાેક્યમાેિહની॥ ૪૬॥
િનત્યક યા બ દુમા લ યક્ષયા સવર્મા કા ।
ગ ધા ત્મકા સરુ સકા દ પ્તમૂ તઃ સમુ યમા॥ ૪૭॥
થુશ્રાેણી સાૈ યમખુી સભુગા િવષ્ટરશ્રુ તઃ ।
મતાનના ચા દતી િન ના ભમર્હા તની॥ ૪૮॥
નગ્ધવેણી ભગવતી સકુા તા વામલાેચના ।

પ લવાઙ્ ઘ્રઃ પદ્મમનાઃ પદ્મબાેધા મહા સરાઃ॥ ૪૯॥
િવદ્વિ પ્રયા ચા હાસા શભુદૃ ષ્ટઃ કકુ દ્મની ।
ક બુગ્રીવા સજુઘના રક્તપા ણમર્નાેરમા॥ ૫૦॥
પ દ્મની મ દગમના ચતુદષ્ટ્ર ા ચતુભુર્ ।
શભુરેખા િવલાસભ્રૂઃ શકુવાણી કલાવતી॥ ૫૧॥
ઋજુનાસા કલરવા વરારાેહા તલાેદર ।
સ યા બ બાધરા પવૂર્ભા ષણી સ્ત્રીસમાહ્વયા॥ ૫૨॥
ઇ ચાપા સમુશરા િદવ્યભષૂા મનાેહરા ।
વાસવી પા ડરચ્છત્રા કરભાે તલાેત્તમા॥ ૫૩॥
સીમ તની પ્રાણશ ક્તઃ િવભીષ યસધુાિરણી ।
ભદ્રા જયાવહા ચ દ્રવદના કુિટલાલકા॥ ૫૪॥
ચત્રા બરા ચત્રગ ધા રત્નમાૈ લસમુ વલા ।
િદવ્યાયુધા િદવ્યમાલ્યા િવશાખા ચત્રવાહના॥ ૫૫॥
અ બકા સ ધુતનયા સશુ્રે ણઃ સમુહાસના ।
સામ પ્રયા ન મ્રતાઙ્ગી સવર્સવે્યા વરાઙ્ગના॥ ૫૬॥
ગ ધદ્વારા દુરાધષાર્ િનત્યપુષ્ટા કર ષણી ।
દેવજુષ્ટાઽઽિદત્યવણાર્ િદવ્યગ ધા સહૃુત્તમા॥ ૫૭॥
અન ત પાઽન તસ્થા સવર્દાન તસઙ્ગમા ।
યજ્ઞા શની મહા ષ્ટઃ સવર્પજૂ્યા વષટ્િક્રયા॥ ૫૮॥
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યાેગ પ્રયા િવયન્ના ભઃ અન તશ્રીરતી દ્રયા ।
યાે ગસવે્યા સત્યરતા યાેગમાયા પુરાતની॥ ૫૯॥
સવશ્વર સતુર ણઃ શર યા ધમર્દેવતા ।
સતુરા સં તજ્યાે તઃ યાે ગની યાેગ સ દ્ધદા॥ ૬૦॥

ષ્ટશ ક્તદ્યાતમાના ભૂતા મઙ્ગલદેવતા ।
સહંારશ ક્તઃ પ્રબલા િન પાિધઃ પરાવરા॥ ૬૧॥
ઉત્તાિરણી તારય તી શાશ્વતી સ મ ત જયા ।
મહાશ્રીરજહ ક તઃ યાેગશ્રીઃ સ દ્ધસાધની॥ ૬૨॥
પુ યશ્રીઃ પુ યિનલયા બ્રહ્મશ્રીબ્રાર્હ્મણ પ્રયા ।
રાજશ્રી રાજક લતા ફલશ્રીઃ વગર્દાિયની॥ ૬૩॥
દેવશ્રીરદ્ભુતકથા વેદશ્રીઃ શ્રુ તમા ગણી ।
તમાેઽપહાઽવ્યયિનિધઃ લક્ષણા હૃદયઙ્ગમા॥ ૯૪॥
તસ િવની શભુ્રા ચ દ્રકા સવર્તાેમખુી ।

સવાત્તમા મત્રિવ દા મૈ થલી પ્રયદશર્ના॥ ૬૫॥
સત્યભામા વેદવેદ્યા સીતા પ્રણતપાે ષણી ।
મૂલપ્રકૃ તર શાના શવદા દ પ્રદ િપની॥ ૬૬॥
અ ભ પ્રયા વૈર ત્તઃ ક્મણી સવર્સા ક્ષણી ।
ગા ધાિરણી પરગ તઃ ત વગભાર્ ભવાભવા॥ ૬૭॥
અ ત ર્ ત્તમર્હા દ્રા િવ દુગાર્ મહાબલા ।
મદય તી લાેકધાિર યદૃ યા સવર્િન કૃ તઃ॥ ૬૮॥
દેવસનેાઽઽત્મબલદા વસધુા મખુ્યમા કા ।
ક્ષીરધારા ઘ્ તમયી જુહ્વતી યજ્ઞદ ક્ષણા॥ ૬૯॥
યાેગિનદ્રા યાેગરતા બ્રહ્મચયાર્ દુરત્યયા ।
સહિપ છા મહાદુગાર્ જય તી ખડ્ગધાિરણી॥ ૭૦॥
સવાર્ તના શની હૃષ્ટ સવચ્છાપિરપૂિરકા ।
આયાર્ યશાેદા વસદુા ધમર્કામાથર્માેક્ષદા॥ ૭૧॥
િત્રશૂ લની પદ્મ ચહ્ના મહાકાલી દુમા લની ।
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અેકવીરા ભદ્રકાલી વાન દ યુ લસદ્ગદા॥ ૭૨॥
નારાયણી જગ પૂિર યવુર્રા દુ્રિહણપ્રસઃૂ ।
યજ્ઞકામા લે લહાના તીથર્કયુર્ગ્રિવક્રમા॥ ૭૩॥
ગ ત્મદુદયાઽત્યુગ્રા વારાહી મા ભા શણી ।
અશ્વક્રા તા રથક્રા તા િવ ક્રા તાે ચાિરણી॥ ૭૪॥
વૈરાેચની નાર સહી મૂતા શભુદેક્ષણા ।
દ ક્ષાિવદા િવશ્વશ ક્તઃ બીજશ ક્તઃ સદુશર્ની॥ ૭૫॥
પ્રતીતા જગતી વ યધાિરણી ક લના શની ।
અયાે યાઽ ચ્છન્નસ તાના મહારત્ના સખુાવહા॥ ૭૬॥
રાજવત્યપ્ર તભયા િવનિયત્રી મહાશના ।
અ તસ્ય દની સીમા યજ્ઞગભાર્ સમેક્ષણા॥ ૭૭॥
આકૂ તઋગ્યજુ સામઘાષેાઽઽરામવનાે સકુા ।
સાેમપા માધવી િનત્યકલ્યાણી કમલા ચતા॥ ૭૮॥
યાેગા ઢા વાથર્જુષ્ટા વિહ્નવણાર્ જતાસરુા ।
યજ્ઞિવદ્યા ગુહ્યિવદ્યાઽ યાત્મિવદ્યા કૃતાગમા॥ ૭૯॥
આ યાયની કલાતીતા સુ મત્રા પરભ ક્તદા ।
કાઙ્ક્ષમાણા મહામાયા કાેલકામાઽમરાવતી॥ ૮૦॥
સવુીયાર્ દુઃ વ હરા દેવક વસદેુવતા ।
સાૈદા મની મેઘરથા દૈત્યદાનવમિદની॥ ૮૧॥
શ્રેયસ્કર ચત્રલીલૈકાિકની રત્નપાદુકા ।
મનસ્યમાના તુલસી રાેગના શ યુ પ્રદા॥ ૮૨॥
તજે વની સખુ વાલા મ દરેખાઽ તા શની ।
બ્ર હ્મષ્ઠા વિહ્નશમની જુષમાણા ગુણાત્યયા॥ ૮૩॥
કાદ બર બ્રહ્મરતા િવધા યુ વલહ તકા ।
અક્ષે યા સવર્તાેભદ્રા વયસ્યા વ તદ ક્ષણા॥ ૮૪॥
સહસ્રાસ્યા જ્ઞાનમાતા વૈશ્વાનયર્ક્ષવ તની ।
પ્રત્યગ્વરા વારણવત્યનસયૂા દુરાસદા॥ ૮૫॥
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અ ધતી કુ ડ લની ભવ્યા દુગર્ તના શની ।
ત્યુ જયા ત્રાસહર િનભર્યા શત્રુસિૂદની॥ ૮૬॥

અેકાક્ષરા સ પુર ધ્રી સરુપક્ષા સરુાતુલા ।
સકૃ દ્વભાતા સવાર્ તસમુદ્રપિરશાે ષણી॥ ૮૭॥
બ વ પ્રયાઽવની ચક્રહૃદયા ક બુતીથર્ગા ।
સવર્મ ત્રા ત્મકા િવદ્યુ સવુણાર્ સવર્ર જની॥ ૮૮॥
વજછત્રાશ્રયા ભૂ તવ ણવી સદુ્ગણાે વલા ।
સષુેણા લાેકિવિદતા કામસજૂર્ગદાિદભૂઃ॥ ૮૯॥
વેદા તયાેિન જજ્ઞાસા મનીષા સમદ શની ।
સહસ્રશ ક્તરા ત્તઃ સુ સ્થરા શ્રેયસાં િનિધઃ॥ ૯૦॥
રાેિહણી રેવતી ચ દ્રસાેદર ભદ્રમાેિહની ।
સયૂાર્ ક યા પ્રયા િવશ્વભાવની સિુવભાિવની॥ ૯૧॥
સપુ્રદૃ યા કામચાિર યપ્રમત્તા લલ તકા ।
માેક્ષલ મીજર્ગદ્યાેિનઃ વ્યાેમલ મીઃ સદુુલર્ભા॥ ૯૨॥
ભાસ્કર પુ યગેહસ્થા મનાેજ્ઞા િવભવપ્રદા ।
લાેક વા મ યચ્યુતાથાર્ પુ કલા જગદાકૃ તઃ॥ ૯૩॥
િવ ચત્રહાિરણી કા તા વાિહની ભૂતવા સની ।
પ્રા ણની પ્રાણદા િવશ્વા િવશ્વબ્રહ્મા ડવા સની॥ ૯૪॥
સ પૂણાર્ પરમાે સાહા શ્રીમતી શ્રીપ તઃ શ્રુ તઃ ।
શ્રય તી શ્રીયમાણા મા િવશ્વ પા પ્રસાિદની॥ ૯૫॥
હ ષણી પ્રથમા શવાર્ િવશાલા કામવ ષણી ।
સપુ્રતીકા શ્નમતી િન ત્તિવિવધા પરા॥ ૯૬॥
સયુજ્ઞા મધુરા શ્રીદા દેવરા તમર્હામનાઃ ।
સ્થૂલા સવાર્કૃ તઃ સ્થેમા િન ગભાર્ તમાનેુદા॥ ૯૭॥
તુ ષ્ટવાર્ગીશ્વર પુ ષ્ટઃ સવાર્િદઃ સવર્શાે ષણી ।
શ યા ત્મકા શ દશ ક્તઃ િવ શષ્ટા વાયુમત્યુમા॥ ૯૮॥
આ વી ક્ષક ત્રયી વાતાર્ દ ડની તનર્યા ત્મકા ।
વ્યાલી સઙ્ક ષણી દ્યાેતા મહાદેવ્યપરા જતા॥ ૯૯॥
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કિપલા િપઙ્ગલા વસ્થા બલાક ઘાષેન દની ।
અ જતા ક ષણી ની તગર્ ડા ગ ડાસના॥ ૧૦૦॥
હ્લાિદ યનુગ્રહા િનત્યા બ્રહ્મિવદ્યા િહર મયી ।
મહી શદુ્ધિવધા વી સ તાિન યંશમુા લની॥ ૧૦૧॥
યજ્ઞાશ્રયા ખ્યા તપરા તવ્યા ષ્ટ સ્ત્રકાલગા ।
સ બાેિધ ણ શ દપુણાર્ િવજયાંઽશમુતી કલા॥ ૧૦૨॥
શવા તુતુ પ્રયા ખ્યા તઃ વય તી પનુવર્સઃુ ।
દ ક્ષા ભક્તા તહા રક્ષા પર ક્ષા યજ્ઞસ ભવા॥ ૧૦૩॥
આદ્રાર્ પુ કિરણી પુ યા ગ યા દાિરદ્ર્યભ જની ।
ધ યા મા યા પદ્મને મઃ ભાગર્વી વંશવધર્ની॥ ૧૦૪॥
તી ણપ્ર ત્તઃ સ ક તઃ િનષવે્યાઽઘિવના શની ।
સજં્ઞા િનઃસશંયા પવૂાર્ વનમાલા વસુ ધરા॥ ૧૦૫॥
થુમર્હાે કટાઽહલ્યા મ ડલાઽઽ શ્રતમાનદા ।

સવાર્ િનત્યાેિદતાેદારા જૃ ભમાણા મહાેદયા॥ ૧૦૬॥
ચ દ્રકા તાેિદતા ચ દ્રા ચતુરશ્રા મનાજેવા ।
બાલા કુમાર યવુ તઃ ક ણા ભક્તવ સલા॥ ૧૦૭॥
મેિદ યપુિનષ ન્મશ્રા સમુવી દ્ધનેશ્વર ।
દુમર્ષર્ણી સચુિરતા બાેધા શાેભા સવુચર્લા॥ ૧૦૮॥
યમનુાઽક્ષાૈિહણી ગઙ્ગા મ દાિક યમરાલયા ।
ગાેદા ગાેદાવર ચ દ્રભાગા કાવેયુર્દ વતી॥ ૧૦૯॥
સનીવાલી કુહૂ રાકા વારણા સ ધુમત્યમા ।
દ્ધઃ સ્થ તધ્રુર્વા બુ દ્ધઃ િત્રગુણા ગુણગહ્વરા॥ ૧૧૦॥

પૂ તમાર્યા ત્મકા સૂ્ફ તવ્યાર્ખ્યા સતૂ્રા પ્ર વતી ।
િવભૂ તિન કલા ર ભા રક્ષા સિુવમલા ક્ષમા॥ ૧૧૧॥
પ્રા પ્તવાર્સ તકાલખેા ભૂિરબી મહાગદા ।
અમાેઘા શા તદા તુત્યા જ્ઞાનદાે ક ષણી શખા॥ ૧૧૨॥
પ્રકૃ તગામતી લીલા કમલા કામધુ ગ્વિધઃ ।
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પ્રજ્ઞા રામા પરા સ યા સભુદ્રા સવર્મઙ્ગલા॥ ૧૧૩॥
ન દા ભદ્રા જયા િરક્તા ત થપૂણાર્ઽ ત ભરા ।
કાષ્ઠા કામેશ્વર િનષ્ઠા કા યા ર યા વરા તઃ॥ ૧૧૪॥
શઙ્ ખની ચિક્રણી યામા સમા ગાતે્રા રમા િદ તઃ ।
શા તદાર્ તઃ તુ તઃ સ દ્ધઃ િવર ઽત્યુ વલાઽવ્યયા॥ ૧૧૫॥
વાણી ગાૈર દરા લ મીઃ મેધા શ્રદ્ધા સર વતી ।
વધા વાહા ર ત ષા વસિુવદ્યા તઃ સહા॥ ૧૧૬॥
શષ્ટેષ્ટા ચ શુ ચધાર્ત્રી સધુા રક્ષાે ય ઽ તા ।
રત્નાવલી ભારતીડા ધીરધીઃ કેવલાઽઽત્મદા॥ ૧૧૭॥
યા સા શુ દ્ધઃ સ મતા કા નીલા રાધાઽ તાેદ્ભવા ।
પરધુયાર્ પદા હ્ર ીભૂર્ઃ કા મની શાેકના શની॥ ૧૧૮॥
માયાકૃતી રસઘના નમર્દા ગાેકુલાશ્રયા ।
અકર્પ્રભા રથેભાશ્વિનલયે દુપ્રભાઽદ્ભુતા॥ ૧૧૯॥
શ્રીઃ કૃશાનપુ્રભા વજ્રલ ભના સવર્ભૂ મદા ।
ભાેગ પ્રયા ભાેગવતી ભાેગી દ્રશયનાસના॥ ૧૨૦॥
અશ્વપવૂાર્ રથમ યા હ તનાદપ્રબાેિધની ।
સવર્લક્ષણલક્ષ યા સવર્લાેક પ્રયઙ્કર ॥ ૧૨૧॥
સવા કૃષ્ટા સવર્મયી ભવભઙ્ગાપહાિરણી ।
વેદા તસ્થા બ્રહ્મની તઃ જ્યાે ત મત્ય તાવહા॥ ૧૨૨॥
ભૂતાશ્રયા િનરાધારા સિંહતા સગુુણાેત્તરા ।
સવાર્ તશાિયની પ્રી તઃ સવર્ભૂત સ્થતા દ્વ ।
સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યા દષૃ્ટાદષૃ્ટફલપ્રદા॥ ૧૨૩॥
ઇ ત શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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