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Shri Lakshmi Hridaya Stotram

શ્રીલ મીહૃદય તાતે્રમ્

આદ્યાિદ શ્રીમહાલ મીહૃદય તાતે્રમ્ ।
। શ્રીગણેશાય નમઃ ।

। હિરઃ ૐ ।
INTRODUCTION:- The following abbreviations are used in the

comments that follow. 1- Narayana Hridayam - NH. (2) Laxmi Hridayam - LH (3)

Vishnu Sahasranama with the commentary of Shri Shankaracharya - VS. (4)

Bhagavad Gita - BG. (5) Shrimad Bhagavatham - BH (6) Lalitha Sahasranamam

- LS. (7) Vivekachudamani of Shri Shankaracharya - VC. (8) Katha Upanishad

- KU. (9) Mundaka Upanishad - MU

LH:- Laxmi Hridayam stotram is unique in that it is coupled with another

stotram Narayana Hridayam to form a pair. They are found in the

Atharva Rahasyam. They were given out by sage Bhargava.

The final part of NH says that NH is to be recited first,

to be followed by the recital of Laxmi Hridayam and again the recital of

theNH. This is not to be recited separately as a single piece.

This is to stress the fact that Lord Narayana and Laxmi are indeed one

though spoken of as two different deities.

NH and LH belong to the category of stotram તાતે્રમ્ .
The appellation stotram, stuti and stavam all describe a

hymn only. તવઃ તાતંે્ર નુ તઃ તુ તઃ । says Amara, the Sanskrit

lexicon. They all narrate the qualities of a deity. ગુણસઙ્ક તર્નમ્
is stotram, says Shri Shankaracharya in his commentary to Vishnu

Sahasranama.

NARAYANAHRIDAYAMAND LAXMI HRIDAYAM:- Narayana Hridayam (NH) and

Laxmi Hridayam (LH) form a pair of very valuable and sacred hymns. NH is the
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શ્રીલ મીહૃદય તાતે્રમ્

shorter one. It consists of only 37 verses. LH is longer and consists of 108

verses. The word (હૃદયમ્) hridayam is popularly taken to mean the

heart. The word also is used to mean secret, true or divine knowledge.

Being hymns found in the Veda the Narayana Hridayam and Laxmi Hridayam

Stotras are highly efficacious. They also contain recondite vedantic truths

which may be found in the upanishads, puranas, Bhagavad Gita etc. These

truths are also to be seen in other stotras and in the hymns of later

acharyas. લ મીહૃદયકે તાતે્રે સવર્મ યત્ પ્રકા શતમ્ । (NH -

33). So, to describe them as hridayam is very apt. They are, therefore,

very precious. For these reasons they are considered very sacred and

therefore secret - not to be easily given out. ગાે યમેત સદા કુયાર્ત્
ન સવર્ત્ર પ્રકાશયેત।્ says Narayana Hridayam (34) in its later

part. Because of this restriction these stotras were handed down from a

worthy guru to deserving disciples only. They were not freely available

like Vishnu Sahasranamam.

Only some noteworthy features of this LH stotram could be mentioned

in this brief introduction. The reader is requested to read the comments

given to the NH (that is available in this site under the headimg VISHNU).

to get a complete picture of the two stotras that are linked together.

LH:- The first fifteen verses praise Laxmi Devi and offer

salutations to Her. Since She is the mother of all creation,

She can bless the devotee with all material wealth. But,

She is inseparable from the Lord. This is said by saying

that one is within the other.

નારાયણસ્ય હૃદયે ભવતી યથાઽઽ તે,
નારાયણાેઽિપ તવ હૃ કમલે તથા તે ।

નારાયણ વમિપ િનત્યિવભૂ તથવૈ,
તાૈ તષ્ઠતાં મમાિપ દયા વતાૈ શ્રીઃ ॥

She is with the Lord at all places.

યથા વૈકુ ઠનગરે યથા વૈ ક્ષીરસાગરે ।
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શ્રીલ મીહૃદય તાતે્રમ્

તથા મદ્ભવને તષ્ઠ સ્થરં િવ ના સહ ॥
યાે ગનાં હૃદયે િનતં્ય યથા તષ્ઠ સ િવ ના ।
તથા મદ્ભવને તષ્ઠ સ્થરં શ્રીિવ ના સહ ॥
She is also the Self seated in the heart of all beings She is stated

to be સવર્ભૂતા તરસ્થા in the LH. So is not different from
the Lord who also says He is the Self seated in the heart of all beings.

અહમાત્મા ગુડાકેશ સવર્ભૂતાશય સ્થતઃ । BG(10-20).

Thus, it is evident that She is identical with Narayana and can confer

all that one may seek including liberation or mokSha. This is said in

the LH as ગત્યૈ નમાેઽ તુ વરસદ્ગ તદાયકાયૈ।
Further, it is to be noted that if one’s accumulated

karmas stand in the way of one progressing towards liberation

in the form of the ᳚writing on the head ᳚ (લલાટ લ ખતા રેખા) by
of the creator Brahma, She, being the creator of every thing with name

and form including Brahma, can alter the same and help in his progress.

લલખે િનિટલે િવિધમર્મ લિપ િવ જ્યા તરં
વયા િવ લ ખતવ્યમેતિદ ત ત ફલપ્રાપ્તયે ।

તદ તકફલસુ્ફટં કમલવા સિન શ્રીિરમાં
સમપર્ય સમુિદ્રકાં સકલભાગ્યસસંૂ ચકામ્ ॥ (LH)

Here, the word ᳚creator᳚ does not mean She has created something out of

nothing, but only means She has evolved as everything. She has become

Brahma the creator and Vishnu the protector also.

ષ્ટકત્ર બ્રહ્મ પા ગાે ત્રી ગાેિવ દ િપણી। LS(114)

Shri Vedanta Desika uses this idea in his Shri Hayagriva Stotram (verse 20).

િવલુપ્તમૂધર્ ય લિપક્રમાણાં સરેુ દ્રચૂડાપદલા લતાનામ્ ।
વદઙ્ ઘ્રરા વરજઃકણાનાં ભૂયાન્ પ્રસદાે મિય નાથ ભૂયાત્ ॥
The great acharya prays to the Lord that the pollen dust of His Lotus

Feet should fall on his head so as to remove the letters written by

Brahma at his birth. He indicates that even gods like Indra salute His

feet with the same idea; that is; the dust of Lord’s feet should fall
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on their heads and alter their fate as decreed by the scribbling of

Brahma on their head. Lord Krishna gives the assurance to Arjuna

in BG(18-52) that with his mind firmly fixed on Him he will cross

over all difficulties on his spiritual path.

મ ચ્ચત્તઃ સવર્દુગાર્ ણ મ પ્રસાદાત્તિર ય સ ।
The LH repeatedly asks for the fulfilment of the

first two of the four goals (viz.) wealth and enjoyment of pleasures of

life got from wealth. But wealth in the hands of one without discretion

can have disastrous consequences. It can lead one away from the spiritual

path and to his downfall. Our scriptures warn one of this and say that

one who hoards wealth without sharing with the needy is indeed a thief

and deserves punishment. BG(VII-XIV-89)

યાવદ્ ભ્રયતે જઠરં તાવત્ વ વં િહ દેિહનામ્ ।
અિધકં યાેઽ ભમ યેત સ તનેાે દ ડમહર્ ત ॥
Keeping this injunction in mind, the devotee asks for wisdom before

seeking wealth and also asks Her to bless the heart with compassion to

enable him to share the wealth liberally with others.

િવજ્ઞાન દ્ધ હૃદયે કુ શ્રીઃ સાૈભાગ્ય દ્ધ હૃદયે કુ શ્રીઃ ।
દયાસુ ષ્ટ કુ તાં મિય શ્રીઃ સવુણર્ ષ્ટ કુ મે કરે શ્રીઃ ॥
The end portion contains some significant requests. We saw that the

LH repeatedly asks for good things of life, wisdom etc. But as stated

earlier whatever is got by our own efforts or karma will be finite and so

will not last for long. Our life will continue to have fluctuations. The

better and wiser alternative is to make the Lord stay in our hearts for

ever by having steadfast devotion to Him . Then all auspicious things

will be with us for ever. So, the LH asks for શ્રીશાઙ્ ઘ્રભ ક્તઃ ।
or devotion to the feet of the Lord first.

શ્રીશાઙ્ ઘ્રભ ક્ત હિરદાસ્યદાસ્યં પ્રસન્નમ ત્રાથર્દૃઢૈકિનષ્ઠામ્ ।
ગુરાેઃ ત િનમર્લબાેધબુ દ્ધ પ્રદેિહ માતઃ પરમં પદં શ્રીઃ ॥
The saint Kulasekhara also asked - not for the three purushartas -
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dharma, artha and kama. He says that let events, good or bad,

happen according to karmas he had done. He prays to the Lord to grant

him unwavering devotion to His lotus like feet in this and in future

births. (Mukundamala).

નાસ્થા ધમ ન વસિુનચયે નવૈ કામાપેભાેગે
યદ્યદ્ભવં્ય ભવતુ ભગવન્ પવૂર્કમાર્નુ પમ્ ।

અેત પ્રા ય મમ બહુમતં જન્મજન્મા તરેઽિપ
વ પાદા ભાે હયુગગતા િન લા ભ ક્તર તુ ॥

The Vishnu Purana says the same truth by stating that those who may be

bereft of worldly possesions and so termed ᳚poor ᳚ in the worldly sense
are really rich if their hearts have the wealth of love for Shri Hari.

The reason is that Shri Hari also stays in their hearts being tied with

cords of love.

સકલભવુનમ યે િનધર્ના તેઽિપ ધ યા
િનવસ ત હૃિદ યષેાં શ્રીહરેભર્ ક્તરેકા ।

હિરરિપ િનજલાેકં સવર્થા તં િવહાય
પ્રિવશ ત હૃિદ તષેાં ભ ક્તસતૂ્રાપેનદ્ધઃ ॥

So, the prayer is to grant before other things, devotion to the feet

of the Lord.

Another prayer is to being a servant to the servants of

Hari. Our scriptures repeatedly stress the importance of service to

the devotees of the Lord.

The sage Naradha says in his Bhakti Sutra (No: 39-42) that the company

of the devotees of the Lord is difficult to obtain. It never fails to produce

beneficial results. It is got by the grace of God only. Thers is no

difference between the Lord and His devotees. So, one should strive

to get it.

મહ સઙ્ગ તુ દુલર્ભાેઽગ યાેઽમાેઘશ્ચ ।
લ યતેઽિપ ત કૃપયવૈ । ત મ ત જને ભેદાભાવાત્ ।
તદેવ સા યતાં, તદેવ સા યતામ્ ॥
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In Shrimad Bhagavatam we have the story of Lord’s

incarnation as Rishaba Deva. Before renouncing His kingdom and taking

to the forests, He talks to His sons about the value of human life

and how they should work for liberation. Though Rishaba Deva says

He is an incarnation Himself, He advises His sons, not to surrender

to Him, but to seek the company of devotees and serve them saying it

is the doorway to liberation. મહ સવેાં દ્વારમાહુઃ િવમુક્તેઃ ।
Coming from the mouth of the Lord, as an incarnation, it shows the

immense value of service to the devotees of the Lord. The company of

the devotees removes the impurities in the mind, brings calmness to

the mind. More importantly it instils faith in the statements of the

scriptures and acharyas known as shraddha. શ્રદ્ધા।. Only one who
is keenly interested, has controlled his senses and has shraddha can

gain knowledge, says Krishna. BG(4-39). શ્રદ્ધાવાન્ લભતે જ્ઞાનં
ત પરઃ સયંતે દ્રયઃ । One gets the qualifications required for

acquiring vedantic knowledge.

Shri Shankaracharya glorifies the association of the devotees in his

Sivanandhalahari by saying it as great as the company of the Lord Himself.

સામી યં શવભ ક્ત-ધુયર્-જનતા-સાઙ્ગત્ય સ ભાષણે।
Once the mind is clear of impurities like greed, anger etc., and also

imbibed noble qualities from the association of the devotees,

God sends him a suitable guru. The vedatic wisdom has necessarily to

be obtained from the guru’s mouth.

ત દ્વજ્ઞાનાથ સ ગુ મવેા ભગચ્છેત્ સ મ પા ણઃ શ્રાેિત્રયં
બ્રહ્મિનષ્ઠમ્ । MU(1-2-12). Krishna also advised Arjuna to serve

men of wisdom and seek knowledge. BG(4-34).

ત દ્વ દ્ધ પ્ર ણપાતને પિરપ્રશ્નને સવેયા ।
ઉપદેક્ષ્ય ત તે જ્ઞાનં જ્ઞાિનન ત વદ શનઃ ॥
The guru’s teachings remove the doubts that may be clouding

the student’s mind and his intellect becomes clear, said here as

િનમર્લબાેધબુ દ્ધઃ । The upanishad says that a person endowed

with discriminating intellect, has controlled his mind and has got
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concentration, reaches the end of the very very long road, that is

known as samsara and reaches the supreme goal and becomes free from

all bondages. This is known as liberation and said herein as પરમં
પદમ્ । highest abode of Vishnu or Brahman.

િવજ્ઞાનસાર થયર્ તુ મનઃ પ્રગ્રહવાન્નરઃ ।
સાેઽ વનઃ પારમા ાે ત ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્ ॥ KU(1-3-9)

The word પરમં પદમ્ । mentioned here is a well known name of

the Lord VS(732). પદમનુત્તમમ્ અેવમ્ પદ્યતે ગ યતે મુમુ ભિર ત
પદમ્ । ય માદુ કૃષં્ટ ના ત તદનુત્તમમ્ । It is the higest place

or goal that is attained by the seekers of liberation. ᳚Attaining᳚ does

not imply going to some far of place like Vaikunta or Kailasa. Liberation

means understanding ones own true divine nature and abiding in it. This

is said here as િવ ણાેઃ પરમં પદમ્ । or the highest place of

all-pervading Brahman, of the supreme Self.

CONCLUSION. The end portion says the benefits one may get by reciting

the LH. It assures that the Goddess Laxmi will fulfil the desires of Her devotee

and look after him like Her son. There is a story in the Mahabharata to

illustrate this. Balarama, the elder brother of Krishna, planned to get his

sister Subhadra married to Duryodhana. In the mean time Arjuna happened to

look at her and was captivated by her bewitching beauty. His mind was set on

marrying her and wanted to talk about his wish to his friend Krishna. But

he was worried at the same time that, if Krishna agreed to help him and

took steps, it may create a rift between the brothers Krishna and Balarama.

He was at his wit’s end and wanted a way out the predicament. He prayed

to sage Vyasa who promptly appeared before him. He put his problem before the

sage and requested his help. The sage taught him LH and asked him to

recite the stotram in the prescence of a lamp lighted with ghee and

assured him that he will succeed in his endeavour. Arjuna followed the

sage’s advice, recited the LH with faith and married Subhadra in the end.

It will be evident from what is said here that both the NH and LH are valuable

hymns and like veritable mines of precious gems. An interested reader will be
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able to find more gems if he digs deep into them. The greater benefit will

be, that by reciting them regularly, one will develop devotion to Divine

Couple, Lord Narayana and Goddess Laksmi, and reap their abundant grace.

Now follows the stotram LAXMI HRIDAYAM.

॥ ૐ ત સત્ ॥
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શ્રીલ મીહૃદય તાતે્રમ્

અથ તાતે્રમ્ ।

અસ્ય શ્રી આદ્યાિદ શ્રીમહાલ મી-હૃદય- તાતે્ર-મહામ ત્રસ્ય ભાગર્વ ઋ ષઃ( શર સ),
અનુષુ્ટભાિદ નાનાછ દાં સ (મખુ)ે, આદ્યાિદ-શ્રીમહાલ મી સિહત નારાયણાે દેવતા (હૃદયે)॥

। ૐ બીજં, હ્ર ી ં શ ક્તઃ, અ ક લકમ્ ।
આદ્યાિદ-શ્રીમહાલ મી-પ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ॥
આેમ્ ॥ “આદ્યાિદ-શ્રીમહાલ મી દેવતયૈ નમઃ” હૃદયે, “શ્રીં બી યૈ નમઃ” ગુહ્યે,
“હ્ર ી ં શ યૈ નમઃ” પાદયાેઃ, “અ બલાયૈ નમઃ” મૂધાર્િદ-પાદ-પયર્ તં િવ યસતે્ ॥
આેમ્ શ્રી ં હ્ર ી ં અ કરતલ-કરપાશ્વર્યાેઃ, શ્રીં અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ,
હ્ર ી ં તજર્ની યાં નમઃ, અ મ યમા યાં નમઃ, શ્રીં અના મકા યાં નમઃ,
હ્ર ી ં કિન ષ્ટકા યાં નમઃ, અ કરતલ કર ષ્ઠા યાં નમઃ ॥
ૐ હૃદયાય નમઃ, હ્ર ી ં શરસે વાહા, અ શખાયૈ વષટ્,
શ્રીં કવચાય હુમ્, હ્ર ી ં નતે્રા યાં વાષૈટ્, ભૂભુર્વ સવુરાે મ ત િદગ્બ ધઃ ॥

॥ અથ યાનમ્ ॥
હ તદ્વયને કમલે ધારય તી ં વલીલયા ॥
હાર-નપૂુર-સયંુક્તાં મહાલ મી ં િવ ચ તયેત્ ॥
કાૈશયે-પીતવસનામરિવ દનતે્રામ્

પદ્મદ્વયાભય-વરાેદ્યત-પદ્મહ તામ્ ।
ઉદ્યચ્છતાકર્-સદશૃાં પરમાઙ્ક-સસં્થાં

યાયેત્ િવધીશનત-પાદયુગાં જિનત્રીમ્ ॥
॥શ્રીલ મી-કમલધાિર યૈ સહવાિહ યૈ વાહા ॥

પીતવસ્ત્રાં સવુણાર્ઙ્ગી ં પદ્મહ ત-દ્વયા વતામ્ ।
લ મી ં યા વે ત મ ત્રેણ સ ભવેત્ થવીપ તઃ ॥
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માતુલઙ્ગ-ગદાખેટે પાણાૈ પાત્ર ચ બભ્રતી ।
વાગ લઙ્ગ ચ માન ચ બભ્રતી પમૂધર્િન ॥

। ૐ શ્રીં હ્ર ી ં અૈમ્ ।
વ દે લ મી ં પર શવમયી ં શદુ્ધ બૂનદાભાં

તે ે પાં કનક-વસનાં સવર્ભષૂાે વલાઙ્ગીમ્ ।
બી પૂરં કનક-કલશં હેમપદં્મ દધાનામ્

આદ્યાં શ ક્ત સકલજનની ં િવ -વામાઙ્કસસં્થામ્ ॥ ૧॥
શ્રીમ સાૈભાગ્યજનની ં તાૈ મ લ મી ં સનાતનીમ્ ।
સવર્કામ-ફલાવા પ્ત-સાધનૈક-સખુાવહામ્ ॥ ૨॥
મરા મ િનતં્ય દેવે શ વયા પ્રેિરતમાનસઃ ।
વદાજ્ઞાં શરસા વા ભ મ પરમેશ્વર મ્ ॥ ૩॥
સમ ત-સ પ સખુદાં મહા શ્રયં

સમ ત-કલ્યાણકર ં મહા શ્રયમ્ ।
સમ ત-સાૈભાગ્યકર ં મહા શ્રયં

ભ યહં જ્ઞાનકર ં મહા શ્રયમ્ ॥ ૪॥
િવજ્ઞાનસ પ સખુદાં મહા શ્રયં

િવ ચત્ર-વાગ્ભૂ તકર ં મનાેહરામ્ ।
અન ત-સાૈભાગ્ય-સખુપ્રદાિયની ં

નમા યહં ભૂ તકર ં હિર પ્રયામ્ ॥ ૫॥
સમ ત-ભૂતા તરસં સ્થતા વં

સમ ત-ભક્તે શ્વિર િવશ્વ પે ।
તન્ના ત ય વદ્વ્ય તિરક્તવ તુ

વ પાદપદં્મ પ્રણમા યહં શ્રીઃ ॥ ૬॥
દાિરદ્ર્ય-દુઃખાૈઘ-તમાેઽપહિ ત્ર વત્-પાદપદં્મ મિય સિન્નધ વ ।
દ ના ત-િવચ્છેદન-હેતુભૂતૈઃ કૃપાકટાક્ષૈર ભ ષ ચ માં શ્રીઃ ॥ ૭॥
િવ - તુ તપરાં લ મી ં વણર્વણા તુ ત- પ્રયામ્ ।
વરદાભયદાં દેવી ં વ દે વાં કમલેક્ષણે ॥ ૮॥
અ બ પ્રસીદ ક ણા-પિરપૂણર્-દષૃ્ટ ા
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માં વ કૃપાદ્રિવણગેહ મમં કુ વ ।
આલાેકય પ્રણત-હૃદ્ગત-શાેકહિ ત્ર
વ પાદ-પદ્મયુગલં પ્રણમા યહં શ્રીઃ ॥ ૯॥
શા ત્યૈ નમાેઽ તુ શરણાગત-રક્ષણાયૈ

કા ત્યૈ નમાેઽ તુ કમનીય-ગુણાશ્રયાયૈ ।
ક્ષા ત્યૈ નમાેઽ તુ દુિરતક્ષય-કારણાયૈ

ધા યૈ નમાેઽ તુ ધન-ધા ય-સ દ્ધદાયૈ ॥ ૧૦॥
શ યૈ નમાેઽ તુ શ શશખેર-સં સ્થતાયૈ

રત્યૈ નમાેઽ તુ રજનીકર-સાેદરાયૈ ।
ભ યૈ નમાેઽ તુ ભવસાગર-તારકાયૈ

મત્યૈ નમાેઽ તુ મધુસદૂન-વ લભાયૈ ॥ ૧૧॥
લ યૈ નમાેઽ તુ શભુ-લક્ષણ-લ ક્ષતાયૈ

સદ્ યૈ નમાેઽ તુ સરુ- સદ્ધ-સપુૂ જતાયૈ ।
ત્યૈ નમાેઽ તુ મમ દુગર્ ત-ભ જનાયૈ
ગત્યૈ નમાેઽ તુ વરસદ્ગ ત-દાયકાયૈ ॥ ૧૨॥

દેવ્યૈ નમાેઽ તુ િદિવ દેવગણા ચતાયૈ
ભૂત્યૈ નમાેઽ તુ ભવુના ત-િવનાશનાયૈ ।

શા ત્યૈ નમાેઽ તુ ધરણીધર-વ લભાયૈ
પુષ્ટ ૈ નમાેઽ તુ પુ ષાેત્તમ-વ લભાયૈ ॥ ૧૩॥

સતુીવ્ર-દાિરદ્ર્ય-તમાેઽપહ યૈ નમાેઽ તુ તે સવર્-ભયાપહ યૈ ।
શ્રીિવ -વક્ષઃસ્થલ-સં સ્થતાયૈ નમાે નમઃ સવર્-િવભૂ ત-દાયૈ ॥ ૧૪॥
જયતુ જયતુ લ મીઃ લક્ષણાલઙૃ્કતાઙ્ગી

જયતુ જયતુ પદ્મા પદ્મસદ્મા ભવ દ્યા ।
જયતુ જયતુ િવદ્યા િવ -વામાઙ્ક-સસં્થા

જયતુ જયતુ સ યક્ સવર્-સ પ કર શ્રીઃ ॥ ૧૫॥
જયતુ જયતુ દેવી દેવસઙ્ઘા ભપજૂ્યા

જયતુ જયતુ ભદ્રા ભાગર્વી ભાગ્ય પા ।
જયતુ જયતુ િનત્યા િનમર્લજ્ઞાનવેદ્યા

જયતુ જયતુ સત્યા સવર્ભૂતા તરસ્થા ॥ ૧૬॥
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જયતુ જયતુ ર યા રત્નગભાર્ તરસ્થા
જયતુ જયતુ શદુ્ધા શદુ્ધ બૂનદાભા ।

જયતુ જયતુ કા તા કા તમદ્ભા સતાઙ્ગી
જયતુ જયતુ શા તા શીઘ્રમાગચ્છ સાૈ યે ॥ ૧૭॥

યસ્યાઃ કલાયાઃ કમલાેદ્ભવાદ્યા દ્રાશ્ચ શક્રપ્રમખુાશ્ચ દેવાઃ ।
વ ત સવઽિપ સશક્તય તે પ્રભુ વમાપ્તાઃ પરમાયષુ તે ॥ ૧૮॥

॥ મખુબીજમ્ ॥ ૐ-હ્ર ા-ંહ્ર ી-ંઅં-આ-ંયં-દંુ-લં-વમ્ ॥
લલખે િનિટલે િવિધમર્મ લિપ િવ જ્યા તરં

વયા િવ લ ખતવ્યમેતિદ ત ત ફલપ્રાપ્તયે ।
તદ તકફલસુ્ફટં કમલવા સિન શ્રીિરમાં

સમપર્ય વમુિદ્રકાં સકલભાગ્યસસંૂ ચકામ્ ॥ ૧૯॥
॥ પાદબીજમ્ ॥ ૐ-અં-આ-ંઈં-અ-અ-કં-લં-રં ॥
કલયા તે યથા દેિવ વ ત સચરાચરાઃ ।
તથા સ પ કર લ મ સવર્દા સ પ્રસીદ મે ॥ ૨૦॥
યથા િવ ધ્રુર્વં િનતં્ય વકલાં સં યવેશયત્ ।
તથવૈ વકલાં લ મ મિય સ યક્ સમપર્ય ॥ ૨૧॥
સવર્સાખૈ્યપ્રદે દેિવ ભક્તાનામભયપ્રદે ।
અચલાં કુ યત્નને કલાં મિય િનવે શતામ્ ॥ ૨૨॥
મુદા તાં મ ફાલે પરમપદલ મીઃ સુ્ફટકલા

સદા વૈકુ ઠશ્રીિનવસતુ કલા મે નયનયાેઃ ।
વસે સત્યે લાેકે મમ વચ સ લ મીવર્રકલા

શ્રયશ્વેતદ્વ પે િનવસતુ કલા મે વ-કરયાેઃ ॥ ૨૩॥
॥ નતે્રબીજમ્ ॥ ૐ-ઘ્રા-ંઘ્રી-ંઘ્ર-ઘ્ર-ઘ્રા-ઘ્રા-ઘં્ર-ઘ્રઃ ॥
તાવિન્નત્યં મમાઙ્ગષેુ ક્ષીરા ધાૈ શ્રીકલા વસતે્ ।
સયૂાર્ચ દ્રમસાૈ યાવદ્યાવ લ મીપ તઃ શ્રયાૈ ॥ ૨૪॥
સવર્મઙ્ગલસ પૂણાર્ સવશ્વયર્સમ વતા ।
આદ્યાઽઽિદશ્રીમર્હાલ મી વ કલા મિય તષ્ઠતુ ॥ ૨૫॥
અજ્ઞાન ત મરં હ તું શદુ્ધજ્ઞાનપ્રકા શકા ।
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સવશ્વયર્પ્રદા મેઽ તુ વ કલા મિય સં સ્થતા ॥ ૨૬॥
અલ મીં હરતુ ક્ષપં્ર તમઃ સયૂર્પ્રભા યથા ।
િવતનાેતુ મમ શ્રેય વ કલા મિય સં સ્થતા ॥ ૨૭॥
અૈશ્વયર્મઙ્ગલાે પ ત્તઃ વ કલાયાં િનધીયતે ।
મિય ત મા કૃતાથાઽ મ પાત્રમ મ સ્થતે તવ ॥ ૨૮॥
ભવદાવેશભાગ્યાહા ભાગ્યવાન મ ભાગર્િવ ।
વ પ્રસાદા પિવત્રાેઽહં લાેકમાતનર્માેઽ તુ તે ॥ ૨૯॥
પનુા સ માં વ કલયવૈ ય માત્

અત સમાગચ્છ મમાગ્રત વમ્ ।
પરં પદં શ્રીભર્વ સપુ્રસન્ના

મ યચ્યુતને પ્રિવશાિદલ મીઃ ॥ ૩૦॥
શ્રીવૈકુ ઠ સ્થતે લ મ સમાગચ્છ મમાગ્રતઃ ।
નારાયણને સહ માં કૃપાદષૃ્ટ ાઽવલાેકય ॥ ૩૧॥
સત્યલાેક સ્થતે લ મ વં મમાગચ્છ સિન્નિધમ્ ।
વાસદેુવને સિહતા પ્રસીદ વરદા ભવ ॥ ૩૨॥
શ્વેતદ્વ પ સ્થતે લ મ શીઘ્રમાગચ્છ સવુ્રતે ।
િવ ના સિહતા દેિવ જગન્માતઃ પ્રસીદ મે ॥ ૩૩॥
ક્ષીરા બુિધ સ્થતે લ મ સમાગચ્છ સમાધવે ।
વ કૃપાદૃ ષ્ટસધુયા સતતં માં િવલાેકય ॥ ૩૪॥
રત્નગભર્ સ્થતે લ મ પિરપૂણર્િહર મિય ।
સમાગચ્છ સમાગચ્છ સ્થ વાઽઽશુ પુરતાે મમ ॥ ૩૫॥
સ્થરા ભવ મહાલ મ િનશ્ચલા ભવ િનમર્લે ।
પ્રસન્નકમલે દેિવ પ્રસન્નહૃદયા ભવ ॥ ૩૬॥
શ્રીધરે શ્રીમહાલ મ વદ તઃસ્થં મહાિનિધમ્ ।
શીઘ્રમુદૃ્ધત્ય પુરતઃ પ્રદશર્ય સમપર્ય ॥ ૩૭॥
વસુ ધરે શ્રીવસધુે વસદુાેિગ્ધ્ર કૃપામિય ।
વ કુ ક્ષગતસવર્ વં શીઘં્ર મે સ પ્રદશર્ય ॥ ૩૮॥
િવ પ્રયે રત્નગભ સમ તફલદે શવે ।
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વદ્ગભર્ગતહેમાદ ન્ સ પ્રદશર્ય દશર્ય ॥ ૩૯॥
રસાતલગતે લ મ શીઘ્રમાગચ્છ મે પુરઃ ।
ન ને પરમં પં માતમ સ પ્રદશર્ય ॥ ૪૦॥
આિવભર્વ મનાવેેગાત્ શીઘ્રમાગચ્છ મે પુરઃ ।
મા વ સ ભૈિરહેત્યુ વા કામં ગાૈિરવ રક્ષ મામ્ ॥ ૪૧॥
દેિવ શીઘં્ર સમાગચ્છ ધરણીગભર્સં સ્થતે ।
માત વદ્ ત્ય ત્યાેઽહં ગયે વાં કુતૂહલાત્ ॥ ૪૨॥
ઉ ત્તષ્ઠ ગ્ િહ વં મે સમુ ત્તષ્ઠ સુ ગ્ િહ ।
અક્ષયાન્ હેમકલશાન્ સવુણન સપુૂિરતાન્ ॥ ૪૩॥
િનકે્ષપાન્મે સમાકૃ ય સમુદૃ્ધત્ય મમાગ્રતઃ ।
સમુન્નતાનના ભૂ વા સ યગ્ધેિહ ધરાતલાત્ ॥ ૪૪॥
મ સિન્નિધ સમાગચ્છ મદાિહતકૃપારસાત્ ।
પ્રસીદ શ્રેયસાં દાેિગ્ધ્ર લ મ મે નયનાગ્રતઃ ॥ ૪૫॥
અત્રાપેિવ ય લ મ વં સ્થરા ભવ િહર મયી ।
સુ સ્થરા ભવ સ પ્રીત્યા પ્રસન્ના વરદા ભવ ॥ ૪૬॥
આનીતાં તુ વયા દેિવ િનધીન્મે સ પ્રદશર્ય ।
અદ્ય ક્ષણને સહસા દ વા સરંક્ષ માં સદા ॥ ૪૭॥
મિય તષ્ઠ તથા િનતં્ય યથે દ્રાિદષુ તષ્ઠ સ ।
અભયં કુ મે દેિવ મહાલ મ નમાેઽ તુ તે ॥ ૪૮॥
સમાગચ્છ મહાલ મ શદુ્ધ બૂનદ- સ્થતે ।
પ્રસીદ પુરતઃ સ્થ વા પ્રણતં માં િવલાેકય ॥ ૪૯॥
લ મીભુર્વં ગતા ભા સ યત્ર યત્ર િહર મયી ।
તત્ર તત્ર સ્થતા વં મે તવ પં પ્રદશર્ય ॥ ૫૦॥
ક્ર ડ તી બહુધા ભૂમાૈ પિરપૂણર્કૃપા મિય ।
મમ મૂધર્િન તે હ તમિવલ બતમપર્ય ॥ ૫૧॥
ફલદ્ભાગ્યાેદયે લ મ સમ તપુરવા સિન ।
પ્રસીદ મે મહાલ મ પિરપૂણર્મનાેરથે ॥ ૫૨॥
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અયાે યાિદષુ સવષુ નગરેષુ સમા સ્થતે ।
િવભવૈિવિવધૈયુર્ક્તૈઃ સમાગચ્છ મુદા વતે ॥ ૫૩॥
સમાગચ્છ સમાગચ્છ મમાગ્રે ભવ સુ સ્થરા ।
ક ણારસિન ય દનતે્રદ્વયિવશા લિન ॥ ૫૪॥
સિન્નધ વ મહાલ મ વ પા ણ મમ મ તકે ।
ક ણાસધુયા માં વમ ભ ષચ્ય સ્થરં કુ ॥ ૫૫॥
સવર્રાજગ્ હે લ મ સમાગચ્છ બલા વતે ।
સ્થ વાઽઽશુ પુરતાે મેઽદ્ય પ્રસાદેનાભયં કુ ॥ ૫૬॥
સાદરં મ તકે હ તં મમ વં કૃપયાઽપર્ય ।
સવર્રાજ સ્થતે લ મ વ કલા મિય તષ્ઠતુ ॥ ૫૭॥
આદ્યાિદ શ્રીમર્હાલ મ િવ વામાઙ્કસં સ્થતે ।
પ્રત્યકં્ષ કુ મે પં રક્ષ માં શરણાગતમ્ ॥ ૫૮॥
પ્રસીદ મે મહાલ મ સપુ્રસીદ મહા શવે ।
અચલા ભવ સપુ્રીતા સુ સ્થરા ભવ મદ્ગહેૃ ॥ ૫૯॥
યાવ ત્તષ્ઠ ત વેદાશ્ચ યાવચ્ચ દ્ર-િદવાકરાૈ ।
યાવ દ્વ શ્ચ યાવ વં તાવ કુ કૃપાં મિય ॥ ૬૦॥
ચા દ્ર કલા યથા શકુ્લે વધર્તે સા િદને િદને ।
તથા દયા તે મ યવે વધર્તામ ભવધર્તામ્ ॥ ૬૧॥
યથા વૈકુ ઠનગરે યથા વૈ ક્ષીરસાગરે ।
તથા મદ્ભવને તષ્ઠ સ્થરં શ્રીિવ ના સહ ॥ ૬૨॥
યાે ગનાં હૃદયે િનતં્ય યથા તષ્ઠ સ િવ ના ।
તથા મદ્ભવને તષ્ઠ સ્થરં શ્રીિવ ના સહ ॥ ૬૩॥
નારાયણસ્ય હૃદયે ભવતી યથાઽઽ તે

નારાયણાેઽિપ તવ હૃ કમલે યથાઽઽ તે ।
નારાયણ વમિપ િનત્યિવભૂ તથવૈ

તાૈ તષ્ઠતાં હૃિદ મમાિપ દયા વતાૈ શ્રીઃ ॥ ૬૪॥
િવજ્ઞાન દ્ધ હૃદયે કુ શ્રીઃ સાૈભાગ્ય દ્ધ કુ મે ગ્ હે શ્રીઃ ।
દયાસુ દ્ધ કુ તાં મિય શ્રીઃ સવુણર્ દ્ધ કુ મે ગ્ હે શ્રીઃ ॥ ૬૫॥
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ન માં ત્યજેથાઃ શ્રતક પવ લ સદ્ભ ક્ત- ચ તામ ણ-કામધનેાે ।
ન માં ત્યજેથા ભવ સપુ્રસન્ને ગ્ હે કલત્રષેુ ચ પતુ્રવગ ॥ ૬૬॥
॥ કુ ક્ષબીજમ્ ॥ ૐ-અં-આ-ંઈં-અ-અ ॥
આદ્યાિદમાયે વમ ડબીજં વમવે સાકાર-િનરાકૃતી વમ્ ।
વયા તાશ્ચા જભવા ડસઙ્ઘા શ્ચત્રં ચિરતં્ર તવ દેિવ િવ ણાેઃ ॥ ૬૭॥
બ્રહ્મ દ્રાદયાે દેવા વેદાશ્ચાિપ ન શક્નુયુઃ ।
મિહમાનં તવ તાેતું મ દાેઽહં શક્નુયાં કથમ્ ॥ ૬૮॥
અ બ વદ્વ સવાક્યાિન સકૂ્તાસકૂ્તાિન યાિન ચ ।
તાિન વીકુ સવર્જ્ઞે દયાલુ વને સાદરમ્ ॥ ૬૯॥
ભવ તં શરણં ગ વા કૃતાથાર્ઃ સ્યુઃ પુરાતનાઃ ।
ઇ ત સ ચ ત્ય મનસા વામહં શરણં વ્રજે ॥ ૭૦॥
અન તા િનત્યસુ ખનઃ વદ્ભક્તા વ પરાયણાઃ ।
ઇ ત વેદપ્રમાણા દ્ધ દેિવ વાં શરણં વ્રજે ॥ ૭૧॥
તવ પ્ર તજ્ઞા મદ્ભક્તા ન ન ય તીત્યિપ ક્વ ચત્ ।
ઇ ત સ ચ ત્ય સ ચ ત્ય પ્રાણાન્ સ ધારયા યહમ્ ॥ ૭૨॥
વદધીન વહં માતઃ વ કૃપા મિય િવદ્યતે ।
યાવ સ પૂણર્કામઃ સ્યાં તાવદે્દિહ દયાિનધે ॥ ૭૩॥
ક્ષણમાતં્ર ન શક્નાે મ િવતું વ કૃપાં િવના ।
ન િહ વ ત જલ જલં ત્ય વા જલાશ્રયાઃ ॥ ૭૪॥
યથા િહ પતુ્રવા સલ્યાત્ જનની પ્ર નુત તની ।
વ સં વિરતમાગત્ય સ પ્રીણય ત વ સલા ॥ ૭૫॥
યિદ સ્યાં તવ પતુ્રાેઽહં માતા વં યિદ મામક ।
દયાપયાેધર- ત ય-સધુા ભર ભ ષ ચ મામ્ ॥ ૭૬॥
ગ્યાે ન ગુણલેશાેઽિપ મિય દાષેૈક-મ દરે ।

પાંસનૂાં ષ્ટ બ દૂનાં દાષેાણાં ચ ન મે મ તઃ ॥ ૭૭॥
પાિપનામહમેકાગ્રાે દયાલનૂાં વમગ્રણીઃ ।
દયનીયાે મદ યાેઽ ત તવ કાેઽત્ર જગ ત્રયે ॥ ૭૮॥
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િવિધનાહં ન ષ્ટશ્ચેત્ ન સ્યાત્તવ દયાલુતા ।
આમયાે વા ન ષ્ટશ્ચેદાષૈધસ્ય થાેદયઃ ॥ ૭૯॥
કૃપા મદગ્ર િક તે અહં િક વા તદગ્રજઃ ।
િવચાયર્ દેિહ મે િવત્તં તવ દેિવ દયાિનધે ॥ ૮૦॥
માતા િપતા વં ગુ ઃ સદ્ગ તઃ શ્રીઃ

વમવે સ વનહેતુભૂતા ।
અ યં ન મ યે જગદેકનાથે

વમવે સવ મમ દેિવ સત્યમ્ ॥ ૮૧॥
॥ હૃદય બીજમ્ ॥
ૐ-ઘ્રાં-ઘ્રી-ંઘંૂ્ર-ઘ્ર-ઘ્રા-ઘ્રઃ-હંુ ફટ્ કુ કુ વાહા ॥
આદ્યાિદલ મીભર્વ સપુ્રસન્ના િવશદુ્ધિવજ્ઞાનસખુૈકદાેિગ્ધ્ર ।
અજ્ઞાનહ ત્રી િત્રગુણા તિરક્તા પ્રજ્ઞાનનતે્રી ભવ સપુ્રસન્ના ॥ ૮૨॥
અશષેવાગ્ ડ્ય-મલાપહ ત્રી નવં નવં સષુુ્ટ સવુાક્યદાિયની ।
મમવૈ જહ્વાગ્રસરુઙ્ગવ તની ભવ પ્રસન્ના વદને ચ મે શ્રીઃ ॥ ૮૩॥
સમ તસ પ સુ િવરાજમાના સમ તતજે સુ િવભાસમાના ।
િવ પ્રયે વં ભવ દ યમાના વાગ્દેવતા મે નયને પ્રસન્ના ॥ ૮૪॥
સવર્પ્રદશ સકલાથર્દે વં પ્રભાસલુાવ યદયાપ્રદાેિગ્ધ્ર ।
સવુણર્દે વં સમુખુી ભવ શ્રીિહર મયી મે નયને પ્રસન્ના ॥ ૮૫॥
સવાર્થર્દા સવર્જગ પ્રસૂ તઃ સવશ્વર સવર્ભયાપહ ત્રી ।
સવાન્નતા વં સમુખુી ચ નઃ શ્રીિહર મયી મે ભવ સપુ્રસન્ના ॥ ૮૬॥
સમ ત-િવઘ્નાૈઘ-િવનાશકાિરણી સમ ત-ભક્તાેદ્ધરણે િવચક્ષણા ।
અન તસ માેદ-સખુપ્રદાિયની િહર મયી મે નયને પ્રસન્ના ॥ ૮૭॥
દેિવ પ્રસીદ દયનીયતમાય મહં્ય

દેવાિધનાથ-ભવ-દેવગણા ભવ દ્યે ।
માત તથવૈ ભવ સિન્નિહતા દશૃાેમ

પત્યા સમં મમ મખુે ભવ સપુ્રસન્ના ॥ ૮૮॥
મા વ સ ભૈરભયદાનકરાેઽિપત તે

માૈલાૈ મમે ત મિય દ નદયાનુક પે ।

laxmiihridaya.pdf 17



શ્રીલ મીહૃદય તાતે્રમ્

માતઃ સમપર્ય મુદા ક ણાકટાક્ષં
માઙ્ગલ્યબીજ મહ નઃ જ જન્મ માતઃ ॥ ૮૯॥

॥ ક ઠબીજમ્ ॥ ૐ-શ્રાં-શ્રી-ંશ્રૂં-શ્ર-શ્રા-શં્ર-શ્રાઃ ॥
કટાક્ષ ઇહ કામધુક્ તવ મન તુ ચ તામ ણઃ

કરઃ સરુત ઃ સદા નવિનિધ વમવેે દરે ।
ભવેત્તવ દયારસાે મમ રસાયનં ચા વહં

મખંુ તવ કલાિનિધિવિવધ-વા છતાથર્પ્રદમ્ ॥ ૯૦॥
યથા રસ પશર્નતાેઽયસાેઽિપ સવુણર્તા સ્યા કમલે તથા તે ।
કટાક્ષસં પશર્નતાે જનાનામમઙ્ગલાનામિપ મઙ્ગલ વમ્ ॥ ૯૧॥
દેહી ત ના તી ત વચઃ પ્રવેશાદ્ ભીતાે રમે વાં શરણં પ્રપદે્ય ।
અતઃ સદા મન્નભયપ્રદા વં સહૈવ પત્યા મિય સિન્નધેિહ ॥ ૯૨॥
ક પદુ્રમેણ મ ણના સિહતા સરુ યા

શ્રી તે કલા મિય રસને રસાયનને ।
આ તામતાે મમ ચ દકૃ્કરપા ણપાદ-

ષ્ટ ાઃ સવુણર્વપષુઃ સ્થરજઙ્ગમાઃ સ્યુઃ ॥ ૯૩॥
આદ્યાિદિવ ણાેઃ સ્થરધમર્પત્ની વમવે પત્યા મમ સિન્નધેિહ ।
આદ્યાિદલ મ વદનુગ્રહેણ પદે પદે મે િનિધદશર્નં સ્યાત્ ॥ ૯૪॥
આદ્યાિદલ મીહૃદયં પઠેદ્યઃ સ રાજ્યલ મીમચલાં તનાે ત ।
મહાદિરદ્રાેઽિપ ભવેદ્ધનાઢયઃ તદ વયે શ્રીઃ સ્થરતાં પ્રયા ત ॥ ૯૫॥
યસ્ય મરણમાત્રેણ તુષ્ટા સ્યા દ્વ વ લભા ।
તસ્યાભીષં્ટ દદત્યાશુ તં પાલય ત પતુ્રવત્ ॥ ૯૬॥
ઇદં રહસ્યં હૃદયં સવર્કામફલપ્રદમ્ ।
જપઃ પ ચસહસ્રં તુ પુરશ્ચરણમુચ્યતે ॥ ૯૭॥
િત્રકાલમેકકાલં વા નરાે ભ ક્તસમ વતઃ ।
યઃ પઠેત્ શ ◌ૃ યાદ્વાિપ સ યા ત પરમાં શ્રયમ્ ॥ ૯૮॥
મહાલ મી ં સમુિદ્દ ય િન શ ભાગર્વવાસરે ।
ઇદં શ્રીહૃદયં જ વા પ ચવારં ધની ભવેત્ ॥ ૯૯॥
અનને હૃદયનેાન્નં ગ ભ યા અ ભમિ ત્રતમ્ ।
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દદા ત ત કુલે પતુ્રાે યતે શ્રીપ તઃ વયમ્ ॥ ૧૦૦॥
નરેણા યથવા નાયાર્ લ મીહૃદયમિ ત્રતે ।
જલે પીતે ચ તદં્વશે મ દભાગ્યાે ન યતે ॥ ૧૦૧॥
ય આશ્વયુઙ્મા સ ચ શકુ્લપકે્ષ રમાે સવે સિન્નિહતે ચ ભ યા ।
પઠેત્તથૈકાેત્તરવાર દ્ યા લભે સ સાવૈણર્મયી ં સુ ષ્ટમ્ ॥ ૧૦૨॥
ય અેકભ યાઽ વહમેકવષ િવશદુ્ધધીઃ સપ્ત તવાર પી ।
સ મ દભાગ્યાેઽિપ રમાકટાક્ષાત્ ભવે સહસ્રાક્ષશતાિધકશ્રીઃ ॥ ૧૦૩॥
શ્રીશાં ઘ્રભ ક્ત હિરદાસદાસ્યં પ્રપન્નમ ત્રાથર્દૃઢૈકિનષ્ઠામ્ ।
ગુરાેઃ ત િનમર્લબાેધબુ દ્ધ પ્રદેિહ માતઃ પરમં પદં શ્રીઃ ॥ ૧૦૪॥

વીપ ત વં પુ ષાેત્તમ વં િવભૂ તવાસં િવિવધાથર્ સ દ્ધમ્ ।
સ પૂણર્ક ત બહુવષર્ભાેગં પ્રદેિહ મે દેિવ પનુઃપનુ વમ્ ॥ ૧૦૫॥
વાદાથર્ સ દ્ધ બહુલાેકવ યં વયઃ સ્થર વં લલનાસુ ભાેગમ્ ।
પાતૈ્રાિદલ ધ સકલાથર્ સ દ્ધ પ્રદેિહ મે ભાગર્િવ જન્મજન્મિન ॥ ૧૦૬॥
સવુણર્ દ્ધ કુ મે ગ્ હે શ્રીઃ િવભૂ ત દ્ધ કુ મે ગ્ હે શ્રીઃ ।
કલ્યાણ દ્ધ કુ મે ગ્ હે શ્રીઃ િવભૂ ત દ્ધ કુ મે ગ્ હે શ્રીઃ ॥ ૧૦૭॥
॥ શરાે બીજમ્ ॥ ૐ-યં-હં-કં-લં- વં-શ્રીમ્ ॥
યાયે લ મી ં પ્રહ સતમખુી ં કાેિટબાલાકર્ભાસાં

િવદ્યુદ્વણાર્ બરવરધરાં ભષૂણાઢ ાં સશુાેભામ્ ।
બી પૂરં સર સજયુગં બભ્રતી ં વણર્પાતં્ર

ભત્રાર્યુક્તાં મુહુરભયદાં મહ્યમ યચ્યુતશ્રીઃ ॥ ૧૦૮॥
॥ ઇ ત શ્રીઅથવર્ણરહસ્યે લ મીહૃદય તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ॥
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