
  

॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨ ॥
.. shrIlakShmIsahasranAmastotram 2 ..

sanskritdocuments.org

October 6, 2017



.. shrIlakShmIsahasranAmastotram 2 ..

॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨॥

Sanskrit Document Information

Text title : lakShmIsahasranAmastotram 2

File name : lakShmIsahasranAmastotram2.itx

Category : sahasranAma, devii, lakShmI

Location : doc_devii

Proofread by : PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

Description-comments : Edited by S. V. Radhakrishna Shastriji

Acknowledge-Permission: Mahaperiaval Trust

Latest update : October 6, 2017

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.

October 6, 2017

sanskritdocuments.org



(નારદ યાપેપુરાણતઃ)

મત્રસહ ઉવાચ-
ભગવન્ સવર્ધમર્જ્ઞ સવર્શાસ્ત્રિવશારદ ।
પાવનાનાં િહ મહસાં િનદાનં વં મહામનુે॥ ૧॥
અતિકતનેાગમને તવ તુષ્ટાેઽ મ સવર્દા ।
હૃદયં િન ર્તં મેઽદ્ય મહાદુઃખાૈઘપીિડતમ્॥ ૨॥
દેવા ગ્ હેષુ સ તુષ્ટાઃ તાિરતાઃ િપતરશ્ચ યે ।
ચરાય મે મનસ્ય ત સશંયાે બલવત્તરઃ॥ ૩॥
ચ્છા મ વામહં તં વૈ ઉત્તરં દાતુમહર્ સ ।

ઇષં્ટ મયા ચ બહુ ભઃ યજ્ઞૈ સ પૂણર્દ ક્ષણૈઃ॥ ૪॥
દાનાિન ચ મહાહાર્ ણ પાત્રષેુ પ શતાિન ચ ।
અ તં નાેક્તપવૂ મે પ્ર ધમણ પા લતાઃ॥ ૫॥
પ તવ્રતા મહાભાગા િનતં્ય સુ નગ્ધભા ષણી ।
પજૂ્યાન્ ગ્ હાગતાન્ સવાર્નારાધય ત િનત્યદા॥ ૬॥
તથા િહ સવેતે દેવાન્ યથાઽહમિપ નાશકમ્ ।
ભાયાર્ઽનુકૂલા મે દેવી મદય તી મન વની॥ ૭॥
તથાિપ દુઃખં સ પ્રાપ્તં મયા દ્વાદશવા ષકમ્ ।
રાક્ષસ વં મહાઘાેરં સ પૂણર્નરકાપેમમ્॥ ૮॥
તત્ર ત્તાિન કાયાર્ ણ વા મે વપેતે મનઃ ।
ભ ક્ષતાઃ ક ત વા તત્ર દ્વપદાશ્ચ ચતુ પદાઃ॥ ૯॥
ત સવર્મ તુ તન્નવૈ ચ ત્યતે શાપહેતુકમ્ ।
ગુ પતુ્રે ગુ સમઃ શ ક્તઃ સ ભ ક્ષતાે મયા॥ ૧૦॥
બ્રહ્મહત્યાકૃતં પાપં કથં મે ન ભિવ ય ત ।
શાપાદ્રાક્ષસતા કાલે પ્રાપ્તા યદ્યિપ તન્મયા॥ ૧૧॥
રાિત્ર દવં મે દહ ત હૃદયં િહ સબ ધનમ્ ।
ન રાેચતે મે ભુ ક્તવાર્ સુ પ્તવાર્િપ ગ તબર્િહઃ॥ ૧૨॥
મહાબ ધનમેતન્મે રાજં્ય િહ મનુતે મનઃ ।
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨॥

િકન્નુ ત કારણં યને પ્રાપ્તાેઽહં તાદશૃી ં શચુમ્॥ ૧૩॥
વક્તુમહર્ સ સવર્જ્ઞ ત પ્રાય શ્ચત્તિવ તરમ્ ।
ઉપાિદશ મહામ ત્રત ત્રજ્ઞ પ્રણતાય મે॥ ૧૪॥
શ્રીનારદ ઉવાચ-

રાજ પ્રવક્ષ્યા મ પ્રાગ્જન્મચિરતં તવ ।
યનેેદશૃં વયા પ્રાપ્તં દુઃખમત્ય તદુ સહમ્॥ ૧૫॥
પુરાભૂદ્બાહ્મણઃ ક શ્ચત્તામ્રપ ણનદ તટે ।
દિરદ્રાેઽત્ય તદુભાર્ગ્યઃ બહુપતુ્રકુટુ બવાન્॥ ૧૬॥
કૃ ણશમ ત િવખ્યાતઃ વેદવેદાઙ્ગત વિવત્ ।
તવ ભાયાર્ઽભવ પુ યા સદા ચ ડી કુ િપણી॥ ૧૭॥
િક તુ શ ક્તવ્રતાચારેઽપ્ર તમા શદુ્ધમાનસા ।
કટુવાઙ્માિનની ના ા પપાસાિદતા સદા॥ ૧૮॥
દાિરદ્ર્યશમનાથ વં સવર્લક્ષણલ ક્ષતમ્ ।
ક પિય વ શ્રયાે મૂ ત ભ યા પૂ જતવા ગ્ હે॥ ૧૯॥
માિન ય ય વહં ભ યા ગાેમયાલપેનાિદ ભઃ ।
રઙ્ગવલ્યા યલઙૃ્કત્ય પૂ સ્થાનં ગ્ હે તવ॥ ૨૦॥
પાયસાપપૂનવૈેદૈ્યઃ સા વાં પયર્ચરન્મુદા ।
અેકદા ગવુારે વાં સહસ્રકમલાચર્નમ્॥ ૨૧॥
િવધાતું િવ પ યા તુ પદ્મા યાનિયતું ગતઃ ।
ગતેઽધર્િદવસે ગેહં પ્રા ય ખન્નાેઽનયાેિદતઃ॥ ૨૨॥
હ તાધર્િદવસાેઽતીતઃ કદા દેવાનસઙ્ખ્યકાન્ ।
અ યચ્યાર્થ શ્રયાે દેવ્યાઃ સહસ્રકમલાચર્નમ્॥ ૨૩॥
કૃ વા ભુ વા કદાઽન્નં નાે દશર્િય ય સ તા યતામ્ ।
બાલા દ ત િધતાઃ પક્વં ભવ ત શીતલમ્॥ ૨૪॥
ઇ ત તસ્યાં ભ સર્ય ત્યાં તૂ ણી ં પૂ મધાદ્ભવાન્ ।
સહસ્રપદ્મપૂ યાં ચલ ત્યાં મ યત તુ સા॥ ૨૫॥
અસમથાર્ ધં સાેઢંુ બાલૈ સહ બુભાજે હ ।
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તદા વં કુિપતાેઽ યનેાં ન ચ િક ચદિપ બ્રવુન્॥ ૨૬॥
ગ્ હાિન્નગર્ત્ય શા તાત્મા િક કૃત્ય મ ત ચ તયન્ ।
િનયાર્ તં વાં તુ સા પ્રાહ ક્વ ગચ્છ સ સદુુમર્તે॥ ૨૭॥
અિનવર્ત્યર્ શ્રયઃ પૂ ં પ્રાર ધાં સમુહાદરમ્ ।
થઙ્નવૈેદ્યમ તીહ ના મા ભભર્ ક્ષતં િહ તત્॥ ૨૮॥

કાલાત્યયા ધાતાર્નાં ભુ ક્ત દેવી સિહ યતે ।
ત દ્વધેિહ શ્રયઃ પૂ ં મા મ િન કારણં કુ્રધઃ॥ ૨૯॥
નરકે મા પતાે બુદ્ યા માં ચ પાતય મા થા ।
ઇ ત તસ્યાં બ્રવુાણાયાં વં ગ્ હાિન્નરગાઃ કુ્રધા॥ ૩૦॥
સદ્યઃ સ યસ્ય િવિપનેઽવા સી વં િવિધના િકલ ।
ય ત વેઽિપ સદા બુદ્ યા પવૂાર્શ્રમકથાં મરન્॥ ૩૧॥
દાિરદ્ર્યં સવર્ધમાર્ણાં પ્રત્યૂહાય પ્રવતર્તે ।
સત્ય ય મ ધમર્પત્ની અનુકૂલા ભવેદ્યિદ॥ ૩૨॥
નરસ્ય જન્મ સુ ખતં ના યથાઽથર્શતૈરિપ ।
વ યા િન સ ભવતુ અનુકૂલકલત્રવાન્॥ ૩૩॥
લભતે જન્મસાફલ્યમેતદે્દવ્યાઃ પ્રસાદજમ્ ।
ઇત્યેવં ચ તયન્નવે ત્ય વા દેહં તરાે તલે॥ ૩૪॥
ઇ વાકુવંશે ત વં રા મત્રસહા ભધઃ ।
ષા પરવશાે ય માદસમા ય શ્રયાેઽચર્નમ્॥ ૩૫॥

િનગર્તાેઽ સ ગ્ હાત્ત માદ્દઃુખમેતદુપ સ્થતમ્ ।
સાિપ વિય િવિનયાર્તે પશ્ચાત્તાપવતી શમ્॥ ૩૬॥
પ્રક્ષા લતાઙ્ ઘ્રહ તાઽથ પ્રયતાઽઽચ ય સ વરમ્ ।
નવૈેદં્ય વયમીશ્વય પ્રણ ય ચ િનવેદ્ય ચ॥ ૩૭॥
અ બ સવર્સ્ય લાેકસ્ય જન ય સ સહ વ તત્ ।
આગાં સ મમ નાગાિરકેતનાેરઃસ્થલાલયે॥ ૩૮॥
યસ્યાં તાૈ તુ મે ભતાર્ ત પૂ પુ યતાે ભવેત્ ।
ભવેયમહમ યત્ર તાૈ તં ચા ુયાં યથા॥ ૩૯॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨॥

કામક્રાેધાિદહીના સ્યાં તથા બાનુગ્રહં કુ ।
ઇ ત દેવી ં પ્રાથર્ય તી વ તી કૃચ્છ્ર તાે ભુિવ॥ ૪૦॥
ત્ય વા દેહં પનુ ર્તા રાજવંશે સપુાવને ।
મદય તી ત ના ા વૈ તવ ભાયાર્ઽભવ પુનઃ॥ ૪૧॥
અભુક્તે વિય ભુ ક્યા સા વ યા તા વધૂમ ણઃ ।
ઉભયાેભર્વતાેલર્ મીપૂ યામપરાધતઃ॥ ૪૨॥
ઉભાવિપ મહાદુઃખં પ્રાપ્તાૈ દ્વાદશવ ષકમ્ ।
ત્ય વા રાજં્ય ચ કાેશ ચ દિરદ્રાવ તદુઃ ખતાૈ॥ ૪૩॥
મા બ્રહ્મહત્યાદાષેા વં ભષૈી રાજન્ કથ ચન ।
યાં તમનુિવષ્ટાે િહ તાદશૃી ં વં િક્રયામધાઃ॥ ૪૪॥
િક તુ ભૂય યુતે રાજ્યાદ્ભેતવ્યં શ્રીપ્રકાપેતઃ ।
ના ાં તદદ્ય શ્રીદેવ્યાઃ સહસ્રેણ શતને ચ॥ ૪૫॥
અષ્ટાેત્તરેણ પદ્માનાં પુ જત તાં પ્રપજૂય ।
ભવેત્તવ સ્થરં રાજં્ય દુઃખં ના વિપ તે ભવેત્॥ ૪૬॥
ભાયાર્ તે સાિપ શશુ્રષૂાં વયમવે કરાેતુ તે ।
વષર્માતં્ર પૂ જતા સા લ મીનાર્રાયણ પ્રયા॥ ૪૭॥
યવુયાે સવર્કામાનાં દાત્રી સ્યાન્નાત્ર સશંયઃ ।
સ્ત્રીસઙ્ગપ્ર તહ તાઽ ત શાપાે યદ્યિપ તે પ્રભાે॥ ૪૮॥
પ્રસાે યતે ચ તનયં તવ ભાયાર્ કથ ચન ।
પતુ્રપાતૈ્રા ભ દ્ યા વં માેિદ ય સ મહે દ્રવત્॥ ૪૯॥
યથા ષં્ટ મહાભાગ દુઃખહેતુ તવાેિદતઃ ।
ઉક્ત ત પિરહારાેઽિપ િક મચ્છ સ પનુવર્દ॥ ૫૦॥
રા વેાચ-
ધ યાેઽ યનુગ્ હીતાેઽ મ મહષ કૃપયા તવ ।
મત્તાે ન િવદ્યતે ક શ્ચ લાેકેઽ મન્ ભાગ્યવત્તરઃ॥ ૫૧॥
તવ પાદા જયુગલે પ્રણામાનાં શતં શતમ્ ।
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કરાે મ પાિહ માં િવપ્ર કુલાેત્તંસ દયાનઘ॥ ૫૨॥
ના ાં સહસ્રં શ્રીદેવ્યા અષ્ટાેત્તરશતાિધકમ્ ।
પ્રબ્રૂિહ મે મુિનશ્રેષ્ઠ પૂ યા િવિધમ યથ॥ ૫૩॥
જપસ્ય ચ િવિધ તષેાં ના ાં શશુ્રષૂવે વદ ।
સતૂ ઉવાચ-
ઇ ત રાજ્ઞા મુિનશ્રેષ્ઠઃ ષ્ટ સિવનયં તતઃ॥ ૫૪॥
નમસૃ્કત્ય શ્રયૈ પશ્ચાદ્ યા વાવેાચ મહીપ તમ્ ।
શ્રીનારદ ઉવાચ-
સ યક્ ષં્ટ મહારાજ સવર્લાેકિહતં વયા॥ ૫૫॥
વક્ષ્યા મ તાિન નામાિન પૂ ચાિપ યથાક્રમમ્ ।
પલમાનસવુણન રજતનેાથ તામ્રતઃ॥ ૫૬॥
ચતુભુર્ ં પદ્મધરાં વરાભયિવશાે ભનીમ્ ।
િનષ ણાં ફુ લકમલે ચતુદર્ તૈઃ સતૈગર્જૈઃ॥ ૫૭॥
સવુણર્ઘ ટામખુરૈઃ કૃતક્ષીરા ભષેચનામ્ ।
કટકાઙ્ગદમ રરશનાિદ િવભષૂણૈઃ॥ ૫૮॥
િવભૂ ષતાં ક્ષાૈમવસ્ત્રાં સ દૂર તલકા ચતામ્ ।
પ્રસન્નવદના ભાે ં પ્રપન્ના તિવના શનીમ્॥ ૫૯॥
છત્રચામરહ તાઢ ૈઃ સિેવતામ સરાેગણૈઃ ।
કૃ વવૈં પ્ર તમાં તાં ચ પ્ર તષ્ઠા ય યથાિવિધ॥ ૬૦॥
શ્રીં લ યૈ નમ ઇત્યેવ યાનાવાહનપવૂર્કાન્ ।
ઉવચારાંશ્ચતુ ષ ષ્ટ ક પયેત ગ્ હે સધુીઃ॥ ૬૧॥
પ્ર તમાયા અલાભે તુ લ યા સ પ્રા ય ચાલયમ્ ।
કારયેદુપચારાં તુ યથાિવ યચર્કૈમુર્દા॥ ૬૨॥
તસ્યા યભાવે વાલખે્યે લ ખતાં વણર્કૈ તથા ।
પજૂયેત્તસ્ય ચાભાવે કૃતાં ચ દનદા ણા॥ ૬૩॥
તદભાવે ચ દનને ર ચતાં પજૂયેદ્રમામ્ ।
અેષામભાવે િવકચે કમલે ક ણકાગતામ્॥ ૬૪॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨॥

યા વા તથાિવધાં દેવીમાદરેણ પ્રપજૂયેત્ ।
કમલાનાં સહસ્રેણા યષ્ટાેત્તરશતને ચ॥ ૬૫॥
અચર્યેિદ દરાપાદાૈ યા વાભીષ્ટાિન ચેત સ ।
શ્રીદેવ્યા નામસાહસ્રં અષ્ટાેત્તરશતાિધકમ્॥ ૬૬॥
અથાત સ પ્રવક્ષ્યા મ ના યમના પ ।
પારાયણપ્રકારઃ॥
ૐ અસ્ય શ્રીમહાલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય નારદ ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટપછ દઃ । શ્રીમહાલ મીદવતા ।
હ્ર ાં બીજમ્ । િહ્ર શ ક્તઃ । હં ક લકમ્ ।
શ્રીમહાલ મીપ્રસાદ સદ્ યથ

શ્રીમહાલ મીસહસ્રનામમ ત્રજપે િવિનયાેગઃ॥
ૐ હ્લાં િહર યવણા હિરણી ં સવુણર્રજતસ્ર મ્ । અઙ્ગુષ્ઠા યાણ્ નમઃ ।
મં હ્લ ં ચ દ્રાં િહર મયી ં લ મી ં તવેદાે ન આવહ । તજર્ની યાં નમઃ ।
હાં હંૂ્લ તાં મ આવહ તવેદાે લ મીમનપગા મનીમ્ । મ યમા યાં નમઃ ।
લં હ્લ યસ્યાં િહર યં િવ દેયં ગામશ્વ પુ ષાનહમ્ । અના મકા યાં નમઃ ।

ય હ્લા શ્રયં દેવીમપુહ્વયે શ્રીમાર્ દેવી જુષતમ્ ।
કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
ૐ હ્લાં કાંસાે મતાં િહર યપ્રાકારામાદ્રા વલ તી ં પ્તાં તપર્ય તીમ્ ।
હૃદયાય નમઃ ।
મં હ્લ ં પદ્મે સ્થતાં પદ્મવણા તા મહાપેહ્વયે શ્રયમ્ ।
શરસે વાહા ।
હાં હંૂ્લ ચ દ્રાં પ્રભાસાં યશસા વલ તી ં શ્રયં લાેકે દેવજુષ્ટામુદારામ્ ।
શખાયૈ વષટ્ ।
લં હ્લ તાં પ દ્મનીમી ં શરણમહં પ્રપદે્યઽલ મીમ

ન યતાં વાં ણે ।
કવચાય હુમ્ ।

ય હ્ર ા આિદત્યવણ તપસાેઽિધ તાે વન પ ત તવ
ક્ષાેઽથ બ વઃ । નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।

નમઃ હ્લઃ તસ્ય ફલાિન તપસા નુદા તુ માયા તરાયાશ્ચ બાહ્યા અલ મીઃ ।
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અસ્ત્રાય ફટ્ । ભૂભુર્વ સવુરાે મ ત િદગ્બ ધઃ॥
યાનમ-્
લ મીદેવી ં દ્વપદ્માભયવરદકરાં તપ્તકાતર્ વરાભાં
શભુ્રાભ્રાભેભયુગ્મદ્વયકર તકુ ભાદ્ ભરા સચ્યમાનામ્ ।
રત્નાૈઘાબદ્ધમાૈ લ િવમલતરદુકૂલાતર્વાલપેનાઢ ાં
પદ્માક્ષી ં પદ્મનાભાેર સ કૃતવસ ત પદ્મગાં ચ તયા મ॥
લં થવ્યા ત્મકાયૈ ગ ધં સમપર્યા મ ।
હં આકાશા ત્મકાયૈ પુ પા ણ સમપર્યા મ ।
યં વા વા ત્મકાયૈ ધપૂમાઘ્રાપયા મ ।
રં વહ્ યા ત્મકાયૈ । દ પં દશર્યા મ ।
વં અ તા ત્મકાયૈ । અ તં િનવેદયા મ ।
સં સવાર્ ત્મકાયૈ સવાપચારાન્ સમપર્યા મ ।
પારાયણા તે ૐ હ્લાં ઉપૈતુ માં દેવસખઃ ક તશ્ચ મ ણના સહ ।
હૃદયાય નમઃ ।
મં હ્લ ં પ્રાદુભૂર્તાેઽ મ રાષ્ટ્ર ેઽ મ ક ત દ્ધ દદાતુ મે ।
શરસે વાહા ।
હાં હંૂ્લ પપાસામલાં જ્યેષ્ઠાં અલ મી ં નાશયા યહમ્ ।
શખાયૈ વષટ્ ।
લં હ્લ અભૂ તમસ દ્ધ ચ સવા િન ર્દ મે ગ્ હાત્ ।
કવચાય હુમ્ ।

ય હ્લા ગ ધદ્વારાં દુરાધષા િનત્યપુષ્ટાં કર ષણીમ્ ।
નતૈ્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
નમઃ હ્લઃ ઈશ્વર ં સવર્ભૂતાનાં તા મહાપેહ્નયે શ્રયમ્ ।
અસ્ત્રાય હટ્॥
ભૂભુર્વ સવુરાે મ ત િદ ગ્વમાેકઃ ।
યાનમ્ ।
લ મત્યાિદ પ ચપૂ ।
અથ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
શ્રીનારદ ઉવાચ -
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨॥

મહાલ મીમર્હેશાના મહામાયા મલાપહા ।
િવ પત્ની િવધીશાચ્યાર્ િવશ્વયાેિનવર્રપ્રદા॥ ૧॥
ધાત્રી િવધાત્રી ધ મષ્ઠા ધ મ લાેદ્ભા સમ લકા ।
ભાગર્વી ભ ક્તજનની ભવનાથા ભવા ચતા॥ ૨॥
ભદ્રા ભદ્રપ્રદા ભવ્યા ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદા ।
પ્રળયસ્થા પ્ર સદ્ધા મા પ્રકૃષ્ટૈશ્વયર્દાિયની॥ ૩॥
િવ શ ક્તિવ માયા િવ વક્ષઃસ્થલ સ્થતા ।
વાગ્રપૂા વા ગ્વભૂ તજ્ઞા વાક્પ્રદા વરદા વરા॥ ૪॥
સ પ પ્રદા સવર્શ ક્તઃ સિંવદૂ્રપા સમાઽસમા ।
હિરદ્રાભા હિરન્નાથપૂ જતા હિરમાેિહની॥ ૫॥
હતપાપા હતખલા િહતાિહતિવવ જતા ।
િહતાિહતપરાઽહેયા હષર્દા હષર્ િપણી॥ ૬॥
વેદશાસ્ત્રા લસસંવે્યા વેદ પા િવિધ તુતા ।
શ્રુ તઃ તમર્ તઃ સા વી શ્રુતાઽશ્રુતધરા ધરા॥ ૭॥
શ્રીઃ શ્રતાઘ વા તભાનુઃ શ્રેયસી શ્રેષ્ઠ િપણી ।
ઇ દરા મ દરા તસ્થા મ દુરાવા સની મહી॥ ૮॥
ધનલ મીધર્નકર ધિનપ્રીતા ધનપ્રદા ।
ધાનાસ દ્ધદા ધુયાર્ ધુતાઘા ધાૈતમાનસા॥ ૯॥
ધા યલ મીદાર્િરતાઘા દાિરદ્ર્યિવિનવાિરણી ।
વીરલ મીવ રવ દ્યા વીરખડ્ગાગ્રવા સની॥ ૧૦॥
અક્રાેધનાઽલાેભપરા લ લતા લાે ભના શની ।
લાેકવ દ્યા લાેકમાતા લાેચનાધઃકૃતાે પલા॥ ૧૧॥
હ તહ તાપેમાનાે ઃ હ તદ્વય તા બુ ।
હ તકુ ભાપેમકુચા હ તકુ ભસ્થલ સ્થતા॥ ૧૨॥
રાજલ મી રાજરાજસિેવતા રાજ્યદાિયની ।
રાકે દુસુ દર રસ્યા રસાલરસભાષણા॥ ૧૩॥
કાેશ દ્ધઃ કાેિટદાત્રી કાેિટકાેિટરિવપ્રભા ।
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કમાર્રાઢ ા કમર્ગ યા કમર્ણાં ફલદાિયની॥ ૧૪॥
ધૈયર્પ્રદા ધૈયર્ પા ધીરા ધીરસમ ચતા ।
પ તવ્રતા પરતરપુ ષાથર્પ્રદાઽપરા॥ ૧૫॥
પદ્માલયા પદ્મકરા પદ્માક્ષી પદ્મધાિરણી ।
પ દ્મની પદ્મદા પદ્મા પદ્મશઙ્ખાિદસિેવતા॥ ૧૬॥
િદવ્યા િદવ્યાઙ્ગરાગાઢ ા િદવ્યાિદવ્ય વ પ ત્ ।
દયાિનિધદાર્નપરા દાનવારા તભા મની॥ ૧૭॥
દેવકાયર્પરા દેવી દૈત્યે દ્રપિરપૂ જતા ।
નારાયણી નાદગતા નાકરાજસમ ચતા॥ ૧૮॥
નક્ષત્રનાથવદના નર સહ પ્રયાઽનલા ।
જગદૂ્રપા જગન્નાથા જઙ્ગમાજઙ્ગમાકૃ તઃ॥ ૧૯॥
કિવતા ક જિનલયા કમ્રા ક લિનષેિધની ।
કા ય સ ધુઃ કમલા કમલાક્ષી કુચાેન્નતા॥ ૨૦॥
બ લ પ્રયા બ લહર બ લની બ લસં તુતા ।
હીરભષૂા હીનદાષેા હાિનહત્ર હતાસરુા॥ ૨૧॥
હવ્યકવ્યા ચતા હત્યાિદકપાતકના શણી ।
િવશદુ્ધસ વા િવવશા િવશ્વબાધાહર વધૂઃ॥ ૨૨॥
બ્રહ્માણી બ્રહ્મજનની બ્રહ્મ પા હદ્વપુઃ ।
બ દ કૃતામરવધૂમાે ચની બ ધુરાલકા॥ ૨૩॥
બલેશયાઙ્ગનાવ દ્યા બીભ સરિહતાઽબલા ।
ભાે ગની ભવુનાધીશા ભાે ગભાેગશયાઽભયા॥ ૨૪॥
દામાેદર પ્રયા દા તા દાશશેપિરસિેવતા ।

મદગ્ ય પ્રયા જહ્નતુનયા પાવનાઙ્ ઘરકા॥ ૨૫॥
ક્ષીરાેદમથનાેદ્ભૂતા ક્ષીરાક્તા ક્ષ ત િપણી ।
ક્ષેમઙ્કર ક્ષયકર ક્ષતે્રજ્ઞા ક્ષતે્રદાિયની॥ ૨૬॥
વયં તાચ્યુતા વીયર ક્ષણી વ વદાિયની ।

તારકેશમખુી તાક્ષ્યર્ વા મની તાિરતા શ્રતા॥ ૨૭॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨॥

ગુણાતીતા ગુણવતી ગુ યા ગ ડસં સ્થતા ।
ગેયા ગયાક્ષતે્રગતા ગાનતુષ્ટા ગ તપ્રદા॥ ૨૮॥
શષે પા શષેશાિયભા મની શષ્ટસ મતા ।
શવેિધઃ શાે ષતાશષેભવુના શાેભનાકૃ તઃ॥ ૨૯॥
પા ચરાત્રા ચતા પા ચજ યધાયર્ઙ્કવા સની ।
પાષ ડદ્વે ષણી પાશમાેચની પામર પ્રયા॥ ૩૦॥
ભયઙ્કર ભયહર ભ ર્ભક્તા ભવાપહા ।
હ્ર ીહ્ર મતી હૃતતમાઃ હતમાયા હતાશભુા॥ ૩૧॥
રઘવુંશ નષુા રામા ર યા રામ પ્રયા રમા ।
સીર વજસતુા સીતા સીમાતીતગુણાે વલા॥ ૩૨॥

નક જગદાન દદાિયની જગતીભવા ।
ભૂગભર્સ ભવા ભૂ તઃ ભૂ ષતાઙ્ગી તાનતા॥ ૩૩॥
વેદ તવા વેદવતી વૈદેહી વેદિવિ પ્રયા ।
વેદા તવેદ્યા વીયાર્ઢ ા વીરપત્ની િવ શષ્ટધીઃ॥ ૩૪॥
શવચાપારાપેપણા શવા શવપરા ચતા ।
સાકેતવા સની સાધુ વા તગા વાદુભ ક્ષણી॥ ૩૫॥
ગુહાગતા ગુહનતા ગુહાગતમુિન તુતા ।
દર મતા દનજુસહંત્ર દશરથ નષુા॥ ૩૬॥
દાયપ્રદા દાનફલા દક્ષા દાશર થ પ્રયા ।
કા તા કા તારગા કા યા કારણાતીતિવગ્રહા॥ ૩૭॥
વીરા િવરાધસહંત્ર િવશ્વમાયાિવધાિયની ।
વેદ્યા વૈદ્ય પ્રયા વૈદ્યા વેધાેિવ શવાકૃ તઃ॥ ૩૮॥
ખરદૂષણકાલા ગ્ ઃ ખરભાનુકુલ નષુા ।
શરૂા શપૂર્ણખાભઙ્ગકાિરણી શ્રુતવ લભા॥ ૩૯॥
સવુણર્ ગ ણાઢ ા સવુણર્સદશૃાઙ્ગકા ।
સુ મત્રાસખુદા સતૂસં તુતા સતુદારદા॥ ૪૦॥
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સુ મત્રાનુગ્રહપરા સમુ ત્રા સપુ્ર ત ષ્ઠતા ।
યામા યામલનતે્રા તા યામ યગ્રાેધસિેવની॥ ૪૧॥

તુઙ્ગસ્થાનપ્રદા તુઙ્ગા ગઙ્ગાપ્રાથર્નત પરા ।
ગ ત પ્રયા ગભર્ પા ગ તગર્ તમતી ચ ગાૈઃ॥ ૪૨॥
ગવર્દૂરા ગવર્હર ગ તિન જતહં સકા ।
દશાનનવધાેદ્યુક્તા દયા સ ધુદર્શા તગા॥ ૪૩॥
સતેુહેતુહતુહીના હેતુહેતુમદા ત્મકા ।
હનૂમ વા મની હૃષ્ટા હૃષ્ટપુષ્ટજન તુતા॥ ૪૪॥
વામકેશી વામનતે્રી વાદ્યા વાિદજયપ્રદા ।
ધનધા યકર ધ યાર્ ધમાર્ધમર્ફલપ્રદા॥ ૪૫॥
સમુદ્રતનયા તુત્યા સમુદ્રા સદ્રસપ્રદા ।
સામ પ્રયા સામનુતા સા વાે ક્તઃ સાયુધા સતી॥ ૪૬॥
શીતીકૃતા ગ્ ઃ શીતાંશમુખુી શીલવતી શશઃુ ।
ભ મીકૃતાસરુપુરા ભરતાગ્રજભા મની॥ ૪૭॥
રાક્ષસીદુઃખદા રાજ્ઞી રાક્ષસીગણર ક્ષણી ।
સર વતી સિરદૂ્રપા સન્નુતા સદ્ગ તપ્રદા॥ ૪૮॥
ક્ષમાવતી ક્ષમાશીલા ક્ષમાપતુ્રી ક્ષમાપ્રદા ।
ભ ર્ભ ક્તપરા ભ ર્દૈવતા ભરત તુતા॥ ૪૯॥
દૂષણારા તદિયતા દિયતા લઙ્ગનાે સકુા ।
અ પમ યાઽ પધીદૂરા ક પવ લી કલાધરા॥ ૫૦॥
સગુ્રીવવ દ્યા સગુ્રીવા વ્યગ્રીભાવાિવતાનતા ।
નીલા મભષૂા નીલાિદ તુતા નીલાે પલેક્ષણા॥ ૫૧॥
યા યા યાયપરાઽઽરા યા યાયા યાયફલપ્રદા ।
પુ યદા પુ યલ યા ચ પુ ષાેત્તમભા મની॥ ૫૨॥
પુ ષાથર્પ્રદા પુ યા પ યા ફ ણપ ત તુતા ।
અશાેકવિનકાસ્થાનાઽશાેકા શાેકિવના શની॥ ૫૩॥
શાેભા પા શભુા શભુ્રા શભુ્રદ તા શુ ચ મતા ।
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨॥

પુ હૂત તુતા પૂણાર્ પૂણર્ પા પરેશયા॥ ૫૪॥
દભાર્ગ્રધીદર્હરગા દભર્બ્રહ્માસ્ત્રભા મની ।
ત્રૈલાેક્યમાતા ત્રૈલાેક્યમાેિહની ત્રાતવાયસા॥ ૫૫॥
ત્રાણૈકકાયાર્ િત્રદશા િત્રદશાધીશસિેવતા ।
લ મણા લ મણારા યા લ મણાગ્રજનાિયકા॥ ૫૬॥
લઙ્કાિવના શની લક્ષ્યા લલના લ લતાશયા ।
તારકાખ્ય પ્રયા તારા તાિરકા તાક્ષ્યર્ગા તિરઃ॥ ૫૭॥
તાટકારા તમિહષી તાપત્રયકુઠાિરકા ।
તામ્રાધરા તાક્ષ્યર્નુતા તામ્રાક્ષી તાિરતાનતા॥ ૫૮॥
રઘવુંશપતાકા શ્રીરઘનુાથસધ મણી ।
વન પ્રયા વનપરા વન ક્ષી િવની તદા॥ ૫૯॥
િવદ્યા પ્રયા િવદ્વદ ડ્યા િવદ્યાઽિવદ્યાિવના શની ।
સવાર્ધારા શમપરા શરભઙ્ગમુિન તુતા॥ ૬૦॥
બ વ પ્રયા બ લમતી બ લસં તુતવૈભવા ।
બ લરાક્ષસસહંત્ર બહુકા બહુિવગ્રહા॥ ૬૧॥
ક્ષિત્રયા તકરારા તભાયાર્ ક્ષિત્રયવંશ ।
શરણાગતસરંક્ષા શરચાપા સપૂ જતા॥ ૬૨॥
શર રભા જતર તઃ શર રજહર તુતા ।
કલ્યાણી ક ણામૂ તઃ કલષુઘ્ની કિવ પ્રયા॥ ૬૩॥
અચ રશ્રુ તરપાદાપ્રાણા ચામના અધીઃ ।
અપા ણપાદાઽ યવ્યક્તા વ્યક્તા વ્ય જતિવષ્ટપા॥ ૬૪॥
શમી પ્રયા સકલદા શમર્દા શમર્ િપણી ।
સતુી ણવ દનીયાઙ્ ઘ્રઃ સતુવદ્વ સલા સધુીઃ॥ ૬૫॥
સતુી ણદ ડા સવુ્યક્તા સતુીભૂતજગ ત્રયા ।
મધુરા મધુરાલાપા મધુસદૂનભા મની॥ ૬૬॥
મા વી ચ માધવસતી માધવીકુસમુ પ્રયા ।
પરા પર તાલાપા પરાપરગ તપ્રદા॥ ૬૭॥
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વા મીિકવદના ભાેિધસધુા બ લિરપુ તુતા ।
નીલાઙ્ગદાિદિવનુતા નીલાઙ્ગદિવભૂ ષતા॥ ૬૮॥
િવદ્યાપ્રદા િવયન્મ યા િવદ્યાધરકૃત તવા ।
કુલ્યા કુશલદા કલ્યા કલા કુશલવપ્રસઃૂ॥ ૬૯॥
વ શની િવશદા વ યા વ દ્યા વ દા વ સલા ।
માહે દ્ર મહદા મહ્યા મીનાક્ષી મીનકેતના॥ ૭૦॥
કમનીયા કલામૂ તઃ કુિપતાઽકુિપતા કૃપા ।
અનસયૂાઙ્ગરાગાઙ્કાઽનસયૂા સિૂરવ દતા॥ ૭૧॥
અ બા બ બાધરા ક બુક ધરા મ થરા ઉમા ।
રામાનુગાઽઽરામચર રાિત્ર ચરભયઙ્કર ॥ ૭૨॥
અેકવેણીધરા ભૂ મશયના મ લના બરા ।
રક્ષાેહર ગિરલસદ્વક્ષાે જ્ઞાનિવગ્રહા॥ ૭૩॥
મેધા મેધાિવની મે યા મૈ થલી મા વ જતા ।
અયાેિન વયાેિનત્યા પયાેિનિધસતુા થુઃ॥ ૭૪॥
વાનરક્ષર્પર વારા વાિર સ્યા વરા વતા ।
દયાદ્રાર્ઽભયદા ભદ્રા િનદ્રામુદ્રા મુદાય તઃ॥ ૭૫॥
ગ્ ધ્રમાેક્ષપ્રદા ગ્ ધ્નુઃ ગ્ હીતવરમા લકા ।
શ્વશ્રેયસપ્રદા શશ્વદ્ભવા શત તપ્રસઃૂ॥ ૭૬॥
શર પદ્મપદા શા તા શ્વશરુાિપતભષૂણા ।
લાેકાધારા િનરાન દા નીરાગા નીરજ પ્રયા॥ ૭૭॥
નીર િન તમા િનઃ વા નીર તન તનપૈુણા ।
નાર મ ણનર્રાકારા િનરાકારાઽિનરાકૃતા॥ ૭૮॥
કાૈમાર કાૈશલિનિધઃ કાૈ શક કાૈ તુભ વસા ।
સધુાકરાનુ સભુ્રૂઃ સુ તા સાેમભષૂણા॥ ૭૯॥
કાલી કલાિપની કા તઃ કાૈશયેા બરમ ડતા ।
શશક્ષતજસરંક્તચ દના લપ્તગાત્રકા॥ ૮૦॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨॥

મ રમ ડતપદા મ જુવાક્યા મનાેરમા ।
ગાય યથર્ વ પા ચ ગાયત્રી ગાેગ તપ્રદા॥ ૮૧॥
ધ યાઽક્ષરા ત્મકા ધનેુઃ ધા મકા ધમર્વિધની ।
અેલાલકાઽ યેધમાનકૃપા કૃસરતિપતા॥ ૮૨॥
કૃ ણા કૃ ણાલકા કૃષ્ટા કષ્ટઘ્ની ખ ડતાશરા ।
કલાલાપા કલહકૃદ્દરૂા કાવ્યા ધકાૈમુદ ॥ ૮૩॥
અકારણા કારણાત્મા કારણાિવિનવ તની ।
કિવ પ્રયા કવનદા કૃતાથાર્ કૃ ણભા મની॥ ૮૪॥

ક્મણી ક્મભ ગની ચરા ચદા ચઃ ।
ક્મ પ્રયા ક્મભષૂા િપણી પવ જતા॥ ૮૫॥

અભી મા ભી મતનયા ભી તહૃદ્ભૂ તદાિયની ।
સત્યા સત્યવ્રતા સહ્યા સત્યભામા શુ ચવ્રતા॥ ૮૬॥
સ પન્ના સિંહતા સ પત્ સિવત્રી સિવ તુતા ।
દ્વારકાિનલયા દ્વારભૂતા દ્વપદગા દ્વપાત્॥ ૮૭॥
અેકૈકાત્મૈક પૈકપત્ની ચૈકેશ્વર પ્રસઃૂ ।
અજ્ઞાન વા તસયૂાર્ ચઃ દાિરદ્ર્યા ગ્ ઘનાવલી॥ ૮૮॥
પ્રદ્યુ જનની પ્રા યા પ્રકૃષ્ટા પ્રણ ત પ્રયા ।
વાસદેુવ પ્રયા વા તુદાષેઘ્ની વાિધસં શ્રતા॥ ૮૯॥
વ સલા કૃ નલાવ યા વ યાર્ ગ યા વત તરકા ।
ભક્તા ભક્તપરાધીના ભવાની ભવસિેવતા॥ ૯૦॥
રાધાપરાધસહની રાિધતાશષેસ જના ।
કાેમલા કાેમલમ તઃ કુસમુાિહતશખેરા॥ ૯૧॥
કુ િવ દમ ણશ્રેણીભષૂણા કાૈમુદ ચઃ ।
અ લાનમાલ્યા સ માનકાિરણી સરયૂ ચઃ॥ ૯૨॥
કટાક્ષ ત્ય ક ણા કનકાે વલભષૂણા ।
િનષ્ટપ્તકનકાભાઙ્ગી નીલકુ ચતમૂધર્ ॥ ૯૩॥
િવ ઙ્ખલા િવયાેિનસ્થા િવદ્યમાના િવદાવંરા ।
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ઙ્ગાિરણી શર ષાઙ્ગી શ શરા શર સ સ્થતા॥ ૯૪॥
સયૂાર્ ત્મકા સિૂરન યા સયૂર્મ ડલવા સની ।
વિહ્નશતૈ્યકર વિહ્નપ્રિવષ્ટા વિહ્નશાે ભતા॥ ૯૫॥
િનહતુર ક્ષણી િન કાભરણા િન કદાિયની ।
િનમર્મા િન મતજગિન્ન તમસ્કા િનરાશ્રયા॥ ૯૬॥
િનરયા તહર િનઘ્ના િનિહતા િનહતાસરુા ।
રાજ્યા ભ ષક્તા રાજે્યશી રાજ્યદા રા જતા શ્રતા॥ ૯૭॥
રાકે દુવદના રાિત્રચરઘ્ની રાષ્ટ્રવ લભા ।
શ્રતાચ્યુત પ્રયા શ્રાતે્રી શ્રીદામસખવ લભા॥ ૯૮॥
રમણી રમણીયાઙ્ગી રમણીયગુણાશ્રયા ।
ર ત પ્રયા ર તકર રક્ષાેઘ્ની ર ક્ષતા ડકા॥ ૯૯॥
રસ પા રસાત્મૈકરસા રસપરા શ્રતા ।
રસાતલ સ્થતા રાસત પરા રથગા મની॥ ૧૦૦॥
અશ્વા ઢા ગ ઢા શ બકાતલશાિયની ।
ચલ પાદા ચલદ્વણેી ચતુરઙ્ગબલાનુગા॥ ૧૦૧॥
ચ ચચ્ચ દ્રકરાકારા ચતુથ ચતુરાકૃ તઃ ।
ચૂણ કૃતાશરા ચૂણાર્લકા ચૂતફલ પ્રયા॥ ૧૦૨॥
શખાશીઘ્રા શખાકારા શખાિવ તમ લકા ।
શક્ષા શ ક્ષતમખૂાર્ લઃ શીતાઽશીતા શતાકૃ તઃ॥ ૧૦૩॥
વૈ ણવી િવ સદશૃી િવ લાેકપ્રદા ષા ।
વીણાગાન પ્રયા વીણા વીણાધરમુિન તુતા॥ ૧૦૪॥
વૈિદક વૈિદકાચારપ્રીતા વૈદૂયર્ભષૂણા ।
સુ દરાઙ્ગી સહૃુ સ્ફ તા સા ક્ષણી સાક્ષમા લકા॥ ૧૦૫॥
િક્રયા િક્રયાપરા કૂ્રરા કૂ્રરરાક્ષસહાિરણી ।
ત પસ્થા તર ણસ્થાના તાપત્રયિનવાિરણી॥ ૧૦૬॥
તીણર્પ્ર તજ્ઞા તીથશી તીથર્પાદા ત થ પ્રયા ।
ચયાર્ ચરણદા ચીણાર્ ચીરાઙ્કા ચ વર સ્થતા॥ ૧૦૭॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨॥

લતા લતાઙ્ગી લાવ યા લઘ્વી લક્ષ્યાશરાલયા ।
લીલા લીલાહતખલા લીના લીઢા શભુાવ લઃ॥ ૧૦૮॥
લૂતાપેમાના લનૂાઘા લાેલાઽલાેલિવભૂ તદા ।
અમત્યાર્ મત્યર્સલુભા માનષુી માનવી મનુઃ॥ ૧૦૯॥
સગુ ધા સિુહતા સૂ મા સૂ મમ યા સતુાે વલા ।
મ ણમર્ ણમતી મ જુગમના મિહતા મુિનઃ॥ ૧૧૦॥
મતાઽ મતસખુાકારા મી લતા મીનલાેચના ।
ગાેમતી ગાેકુલસ્થાના ગાેદા ગાેકુલવા સની॥ ૧૧૧॥
ગજે દ્રગા મની ગ યા માદ્ર માયાિવની મધુઃ ।
િત્રલાેચનનુતા િત્રષુ્ટબનષુ્ટ પઙ્ ક્ત િપણી॥ ૧૧૨॥
દ્વપાિ ત્રપાદષ્ટપદ નવપાચ્ચ ચતુ પદ ।
પઙ્ યાનનાપેદેષ્ટ્ર ચ શારદા પઙ્ ક્તપાવની॥ ૧૧૩॥
શખેર ભૂતશીતાંશઃુ શષેત પાિધશાિયની ।
શમેષુી મુ ષતાશષેપાતકા મા કામયી॥ ૧૧૪॥
શવવ દ્યા શખિરણી હિરણી કિરણી ણઃ ।
જગચ્ચ જર્ગન્માતા જઙ્ગમાજઙ્ગમપ્રસઃૂ॥ ૧૧૫॥
સવર્શ દા સવર્મુ ક્તઃ સવર્ભ ક્ત સમાિહતા ।
ક્ષીર પ્રયા ક્ષા લતાઘા ક્ષીરા બુિધસતુાઽક્ષયા॥ ૧૧૬॥
માિયની મથનાેદ્ભૂતા મુગ્ધા દુગ્ધાપેમ સ્થતા ।
વશગા વામનયના હં સની હંસસિેવતા॥ ૧૧૭॥
અનઙ્ગાઽનઙ્ગજનની સતુુઙ્ગપદદાિયની ।
િવશ્વા િવશ્વેિડતા િવશ્વધાત્રી િવશ્વાિધકાથર્દા॥ ૧૧૮॥
ગદ્યપદ્ય તુતા ગ ત્રી ગચ્છ તી ગ ડાસના ।
પ ય તી વતી પશર્કત્ર રસિન િપણી॥ ૧૧૯॥

ત્ય પ્રયા તકર ભરણીયા ભયાપહા ।
પ્રકષર્દા પ્ર સદ્ધશેા પ્રમાણં પ્ર મ તઃ પ્રમા॥ ૧૨૦॥
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આકાશ િપ ય ય તા મ યસ્થા મ યમા મ તઃ ।
તલાેદર તલકર તિટદૂ્રપા તરઙ્ ગણી॥ ૧૨૧॥
અક પા ક પતિરપુઃ જ ભાિરસખુદાિયની ।
દયાિવષ્ટા શષ્ટસહૃુત્ િવષ્ટરશ્રવસઃ પ્રયા॥ ૧૨૨॥
હૃષીકસખુદા હૃદ્યાઽભીતા ભીતા તહાિરણી ।
માતા મનુમખુારા યા માતઙ્ગી માિનતા ખલા॥ ૧૨૩॥

ગુ પ્રયા ભ્રુગુસતુા ભાગર્વેડ્યા મહાબલા ।
અનુકૂલાઽમલતનુઃ લાપેહીના લિપ તુતા॥ ૧૨૪॥
અન્નદાઽન્ન વ પઽન્નપૂણાર્ઽપણાર્ ઋણાપહા ।

દા દાવનર તઃ બ દ ભૂતામર તુતા॥ ૧૨૫॥
તજે વની તુયર્પજૂ્યા તજે સ્ત્રતય િપણી ।
ષડાસ્યજયદા ષષ્ઠ ષડૂ મપિરવ જતા॥ ૧૨૬॥
ષડ્જ પ્રયા સ વ પા સવ્યમાગર્પ્રપૂ જતા ।
સનાતનતનુ સન્ના સ પન્મૂ તઃ સર પા॥ ૧૨૭॥
જતાશા જન્મકમાર્િદના શની જ્યેષ્ઠ િપણી ।
જનાદર્નહૃદાવાસા જનાન દા જયાઽજિનઃ॥ ૧૨૮॥
વાસના વાસનાહ ત્રી વામા વામિવલાેચના ।
પય વની પૂતતનુઃ પાત્રી પિરષદ ચતા॥ ૧૨૯॥
મહામાેહપ્રમ થની મહાહષાર્ મહા તઃ ।
મહાવીયાર્ મહાચયાર્ મહાપ્રીતા મહાગુણા॥ ૧૩૦॥
મહાશ ક્તમર્હાસ ક્તઃ મહાજ્ઞાના મહાર તઃ ।
મહાપજૂ્યા મહેજ્યા ચ મહાલાભપ્રદા મહી॥ ૧૩૧॥
મહાસ પન્મહાક પા મહાલક્ષ્યા મહાશયા ।
મહા પા મહાધપૂા મહામ તમર્હામહા॥ ૧૩૨॥
મહારાેગહર મુક્તા મહાલાેભહર ડા ।
મેદ વની મા પજૂ્યા મેયા મા મા િપણી॥ ૧૩૩॥
િનત્યમુક્તા િનત્યબુદ્ધા િનત્ય પ્તા િનિધપ્રદા ।
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨॥

ની તજ્ઞા ની તમદ્વ દ્યા નીતા પ્રીતાચ્યુત પ્રયા॥ ૧૩૪॥
મત્ર પ્રયા મત્રિવ દા મત્રમ ડલશાે ભની ।
િનરઙુ્કશા િનરાધારા િનરાસ્થાના િનરામયા॥ ૧૩૫॥
િનલપા િનઃ હા નીલકબર નીર સના ।
િનરાબાધા િનરાકત્ર િન તુલા િન કભૂ ષતા॥ ૧૩૬॥
િનર જના િનમર્થના િન ક્રાેધા િન પિરગ્રહા ।
િનલાભા િનમર્લા િનત્યતે િનત્યકૃપા વતા॥ ૧૩૭॥
ધનાઢ ા ધમર્િનલયા ધનદા ધનદા ચતા ।
ધમર્કત્ર ધમર્ગાે ત્રી ધ મણી ધમર્દેવતા॥ ૧૩૮॥
ધારા ધિરત્રી ધર ણઃ ધુતપાપા ધુતાશરા ।
સ્ત્રીદેવતાઽક્રાેધનાથાઽમાેહાઽલાેભાઽ મતાથર્દા॥ ૧૩૯॥
કાલ પાઽકાલવશા કાલજ્ઞા કાલપા લની ।
જ્ઞાિન યેયા જ્ઞાિનગ યા જ્ઞાનદાનપરાયણા॥ ૧૪૦॥
ઇ ત શ્રીનારદ યાપેપુરાણા તગર્તં શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રં ૨ સ પૂણર્મ્॥
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