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॥ નારાયણસહસ્રનામ તાતે્રં શ્રીલ મીનારાયણીયસિંહતાયામ્॥

॥ નારાયણસહસ્રનામ તાતે્રં શ્રીલ મીનારાયણીયસિંહતાયામ્॥
ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ
શ્રીકૃ ણ ઉવાચ

વં રાિધકે ચા યં ચમ કારં શ્રયઃપતેઃ ।
કંુકુમવાિપકાકે્ષત્રે તં યાેગેશ્વરં પ્ર ત॥ ૧॥
વી તહાતે્રાે મહાેયાેગી વને યાેગેશ્વરાેઽભવત્ ।
િહમાચલે બદયા સ તપ તપેેઽ તદા ણમ્॥ ૨॥
સવર્યાેગકલાઃ પ્રાપ યથા શભંુ તથાઽભવત્ ।
તને યાેગપ્રતાપને દષૃ્ટા વૈ િદવ્યચ ષા॥ ૩॥
કેતુમાલે કૃતા યજ્ઞાઃ કેનાટેઽિપ કૃતા મખાઃ ।
અમર ણાં પ્રદેશષેુ કૃતં યદ્ધિરણા તુ તત્॥ ૪॥
ઊ ર્કૃ ણાષ્ટમીજન્મમહાે સવશ્ચ યઃ કૃતઃ ।
શારદાપજૂનાદ્યં ચ હ્યન્નકૂટમહાે સવઃ॥ ૫॥
અેત સવ િદવ્યદષૃ્ટ ા િવજ્ઞાય પરમેશ્વરમ્ ।
કાંભરેયં બાલકૃ ણં દ્રષંુ્ટ સાક્ષાદુપાયયાૈ॥ ૬॥
આયયાૈ કંુકુમવાપીકે્ષત્રે કૃ ણનારાયણમ્ ।
સહસ્ર પધતાર્ઽસાૈ વી તહાતે્રઃ સમાિધમાન્॥ ૭॥
માગર્શીષર્ તીયાયામશ્વપટ્ટસર તટે ।
સતેુમા શ્રત્ય ચ યગ્રાેધસ્યાઽધાેઽધાિન્ન સનમ્॥ ૮॥
સહસ્ર પધતાર્ઽસાૈ સકં ય િનષસાદ હ ।
મમ મૂલ વ પં ચાગત્યાઽઽ શ્લ યેત્ રમાપ તઃ॥ ૯॥
તતઃ સહસ્ર પૈશ્ચાઽઽ શ્લ યને્માં સ પ્રભુઃ પનુઃ ।
ઋષભસ્ય કારયે યે સદુ્રરાેદર્શર્નં યિદ॥ ૧૦॥
તદાઽહં શ્રીહરેરગ્રે િનવ સ્યેઽત્ર સદાઽનુગઃ ।
માેકં્ષ પ્રસાધિય યેઽત્ર બદયાર્ ન પ્રયાજેનમ્॥ ૧૧॥
ન ગુરાેરપરસ્યાિપ માેક્ષદાે િહ ગુ યર્તઃ ।
યત્રાત્મનાે ભવે પુ ષ્ટયન તર ત સાગરમ્॥ ૧૨॥
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॥ નારાયણસહસ્રનામ તાતે્રં શ્રીલ મીનારાયણીયસિંહતાયામ્॥

ય માચ્ચાત્મમહાશા ત તં ગુ ં વાશ્રયે જનઃ ।
ય મા પાપિવનાશશ્ચ ય માદજ્ઞાનનાશનમ્॥ ૧૩॥
ય માદ્ ત્તિનરાેધશ્ચ વાસનાક્ષપણં યતઃ ।
ય માદાત્મપ્રકાશશ્ચ તં ગુ ં વાશ્રયે જનઃ॥ ૧૪॥
ય મા ચ્છક્ષામવા યેતૈશ્વય ચમ કૃ ત તથા ।
િદવ્યભાવમિધ તષે્ઠત્તં ગુ ં વાશ્રયે જનઃ॥ ૧૫॥
ગુરવાે બહવઃ સ ત લાૈિકકાશ્ચા યલાૈિકકાઃ ।
લાૈિકકેન િહ લાેકસ્થાઃ કાયાર્ વૈ ગુરવાે યથા॥ ૧૬॥
અલાૈિકકેન શ યેણાઽલાૈિકકા ગુરવાે તાઃ ।
મયાઽ યલાૈિકકઃ સાેઽયં કતર્વ્યાે ભગવાન્ ગુ ઃ॥ ૧૭॥
યત્ર સવ િહ કતર્વં્ય હરાૈ પિરસમા યતે ।
માતા ગુ િહ જનુદા િપતા ગુ િહ બીજદઃ॥ ૧૮॥
અ યે રક્ષાકરાઃ સ ત દેહસ્ય ગુરવાે િહ તે ।
ભાષાજ્ઞાનકરાશ્ચા યે બા ધવાદ્યાશ્ચ યાે ષતઃ॥ ૧૯॥
તથા શક્ષાકરાશ્ચા યે િવદ્યાદાનકરા અિપ ।
કલાકાૈશલ્ય શક્ષાયા દાતારાે ગુરવાેઽિપ ચ॥ ૨૦॥
ત અેતે દેહયાત્રાયા ભવ ત ગુરવઃ ખલુ ।
આત્મજ્ઞાનપ્રદાે ય તુ િવ મ ત્રપ્રદશ્ચ યઃ॥ ૨૧॥
ધમર્ ત્તપ્રદાે યશ્ચ ગુ ઃ શ્રેષ્ઠાે િહ સ મતઃ ।
બ્રહ્મ સ્થ તપ્રદાે યશ્ચ યાેગ સ દ્ધપ્રદશ્ચ યઃ॥ ૨૨॥
વૈશારદ્યપ્રદાે બુદ્ધાૈ ગુ ઃ શ્રેષ્ઠતરાે િહ સઃ ।
િનમૂર્લાં વાસનાં કૃ વા પરમેશપ્રદશર્કઃ॥ ૨૩॥
આત્મના પરમાત્માનં પ્રાપકાે િદવ્યમાેક્ષદઃ ।
બ્રહ્મલાેકપ્રષેકશ્ચ ગુ ઃ શ્રેષ્ઠતમાે િહ સઃ॥ ૨૪॥
ગકાર વ ધમજ્ઞાનં રકારાે જ્ઞાનમુ વલમ્ ।
અજ્ઞાનહા જ્ઞાનદશ્ચ ગુ ગારવવાન્મતઃ॥ ૨૫॥
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॥ નારાયણસહસ્રનામ તાતે્રં શ્રીલ મીનારાયણીયસિંહતાયામ્॥

ગમયત્યક્ષરં ધામ રમયત્યિપ ધા મના ।
ગુ ઃ સાેઽયં માેક્ષદાતા ના યઃ શ્રેષ્ઠ તતાે ગુ ઃ॥ ૨૬॥
ગુ યાગી બ્રહ્મચાર ધમ જ્ઞાની િવરાગવાન્ ।
સાધુશીલાે ગુ શ્ચાિપ નારાયણઃ પરાે ગુ ઃ॥ ૨૭॥
ભુિ તદાતા માેક્ષદાતા સવર્ વદાે હિરગુર્ ઃ ।
ગુરાેઃ સાક્ષા કારિયતા ગુરાેગુર્ યર્તાેઽત્ર સઃ॥ ૨૮॥
સ અેવ શ્રીહિરશ્ચાઽયં મુ તાનાં પરમાે ગુ ઃ ।
ગુ ઃ સવાર્વતારાણાં સતીનાં ચ સતાં ગુ ઃ॥ ૨૯॥
ઈશ્વરાણાં તથા ધા ાં યાે ગનાં સગર્સિંવદામ્ ।
પવૂષાં ષ્ટક ર્ણાં મહષ ણાં દ્યવુા સનામ્॥ ૩૦॥
પ્રજેશાનાં કમર્ઠાનાં ભક્તાનાં ચ પરાે ગુ ઃ ।
ગુ ણાં યાવતામ યાે નારાયણગુરાેગુર્ ઃ॥ ૩૧॥
અનાિદ શ્રીકૃ ણનારાયણઃ શ્રીકૃ ણવ લભઃ ।
શ્રીકૃ ણવ લભઃ વાપી કાંભરેયઃ પરા પરઃ॥ ૩૨॥
શ્રીમદ્ગાપેાલબાલાેઽયં વામી વૈ સવર્દેિહનામ્ ।
મયા લ ધઃ સ મે પૂણ કિર યત્યેવ માનસમ્॥ ૩૩॥
િનવ સ્યા મ ચરણેઽસ્ય પ્રા સ્યા મ ધામ ચાક્ષરમ્ ।
સ ચ ત્યે ત વી તહાતે્રાે યાનમગ્ ઃ સહસ્રધા॥ ૩૪॥
સહસ્ર પવાન્ તાે દૃ ટ્વા તં માનવા તટે ।
નાતારાેઽગુઃ પરશ્ચય કસ્યેમાિન સમાિન વૈ॥ ૩૫॥
પા ણ, કે ચાગતા વૈ યાે ગનાેઽત્ર સહસ્રશઃ ।

સમવષેાઃ સમદેહાઃ સમાંગાઃ સ ત સદશૃાઃ॥ ૩૬॥
સમકેશાઃ સમ યાનાઃ સમાનપિરમાણકાઃ ।
ભ્રાતરાે વા ભવ ત્યેતે ધામમુક્તા ભવ ત વા॥ ૩૭॥
બદર વા સનાે વાઽિપ શ્વેતમુક્તાઃ િકમાગતાઃ ।
શકંરસ્ય ગણાઃ િકવા દેવા તાપસ િપણઃ॥ ૩૮॥
સા યા વા દેવતા યદ્વા મે વાસા િહ તાપસાઃ ।
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॥ નારાયણસહસ્રનામ તાતે્રં શ્રીલ મીનારાયણીયસિંહતાયામ્॥

ક અેતે તુ ભવેયવુ ચ દ્રાસ્યા ભાસ્કરપ્રભાઃ॥ ૩૯॥
યાનયાેગા યાે ગનાે વા યાેગીશ્વરાઃ સહસ્રશઃ ।

ન વદ ત ન પ ય ત ન પ્રાણાન્ ચાલય ત્યિપ॥ ૪૦॥
સ્થરમાનૈાઃ સ્થર ચતા ઈશ્વરાઃ સ્યુશ્ચ કે વમે ।
ઇત્યેવં તકર્ય તાે વૈ કંુકુમવાિપકાજનાઃ॥ ૪૧॥
સઘંશાે વૈ સમાયા ત દ્રષંુ્ટ કુતૂહલા વતાઃ ।
કે ચન્નમ ત દૃ ટૈ્વવ પ્રશસં ત વદ ત ચ॥ ૪૨॥
પ્રતાપાેઽયં બાલકૃ ણકૃપાનાથસ્ય વતર્તે ।
અસ્ય દશર્નલાભાથ િનત્યમાયા ત યાે ગનઃ॥ ૪૩॥
અદૃ યા ઈદશૃાઃ સવઽધનુા તે દૃ યતાં ગતાઃ ।

દ્રાઃ સહસ્રશશ્ચાિપ િવ ણવશ્ચ સહસ્રશઃ॥ ૪૪॥
સહસ્રસાેઽિપ બ્રહ્માણાે દ્રષુ્ટમાયા ત સદ્વરમ્ ।
તથા મહષર્યાે િનતં્ય િપતરાે દેવતા તથા॥ ૪૫॥
સા યા િવશ્વે ચ મ તાે દ્રષુ્ટમાયા ત િનત્યશઃ ।
તીથાર્ યિપ સમાયા ત િદક્પાલાઃ ષ્ટપાલકાઃ॥ ૪૬॥
અથવા પાષર્દા િદવ્યા ગાેલાેકાિદિનવા સનઃ ।
સમાયા ત ચ વૈકુ ઠપાષર્દા અિપ િનત્યશઃ॥ ૪૭॥
ગ્રહનક્ષત્રતારાશ્ચ સયૂાર્શ્ચ દ્રાઃ સહસ્રશઃ ।
વૈમાિનકાઃ સમાયા ત લાેકા તરે ય આદતૃાઃ॥ ૪૮॥
વાલ ખલ્યાઃ સમાયા ત યદ્વા બ્રહ્મસભા દ્વ ઃ ।
િક વા ભવેયુગાર્ ધવાર્ યક્ષા વા ધનદાશ્ચ વા॥ ૪૯॥
ચારણાઃ પવર્તવાસા મનુયાે વા વન સ્થતાઃ ।
પરં સાદૃ યમવેષૈામપવૂર્ વં િવગાહતે॥ ૫૦॥
લલાટે વૈ ણવં પુ ડ્ર ં મ તકે તાપસી જટા ।
નતે્રમુદ્રા યાેગપુષ્ટાઃ ખ્યાપય ત્યંશમાચ્યુતમ્॥ ૫૧॥
યે વા કે વા ભવેયુ તે સાક્ષા કૃતા યદત્ર તે ।
અ મા ભદવયાેગને પુ યવદ્ ભઃ સભુાગ્યકૈઃ॥ ૫૨॥
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॥ નારાયણસહસ્રનામ તાતે્રં શ્રીલ મીનારાયણીયસિંહતાયામ્॥

અવ યમષેાં િવજ્ઞાનં ક્ષણેઽત્રવૈ ભિવ ય ત ।
ઇત્યેવં તે વદ તશ્ચ પ્ર ઃ સઘંશ અેવ હ॥ ૫૩॥
પ્રપ ય ત સર તીરે સહસ્રયાે ગન તદા ।
અથ શ્રીમદ્બાલકૃ ણાે નારાયણગુરાેગુર્ ॥ ૫૪॥
સમાયયાે સર તીરે સિન્નધાૈ યાે ગનાં તદા ।
હાદ નઁ તદા તૂણ પ્રવીક્ષ્ય મૂલ િપણમ્॥ ૫૫॥
સમુત્તાેલ્ય સમાહૂય ના ા તં વી તહાતે્રક ! ।
ઉ ત્તષે્ઠ ત કરાૈ વા કૃ વા વક્ષ સ યાે ગનમ્॥ ૫૬॥
સમા શ્લ યદ્ધસઁ તૂણ વયં સહસ્રધાઽભવત્ ।
સમુ થતૈઃ સહસ્ર વ પૈરા શ્લ યદચ્યુતઃ॥ ૫૭॥
તત તૂણ હિરશ્ચૈક વ પઃ સ બભવૂ હ ।
વીતીહાતે્રાેઽિપ સહસા વેક પાે વ્ય યત॥ ૫૮॥
આશ્ચયર્ચિકતા લાેકા જયશ દાન્ પ્રચિક્રરે ।
તાવચ્છ્ર બાલકૃ ણાેઽિપ બભવૂ ઋષભાે ગુ ઃ॥ ૫૯॥
દ્ધઃ શ્વેતજટાયુક્તાે િવવસ્ત્રાે ધૂ લધૂસરઃ ।

િવ ચત્ત ઇવ ચાને્મત્તાે જતસવ દ્રયાે ય તઃ॥ ૬૦॥
વભાવતજેસા વ્યાપ્તાે બ્રહ્મિનષ્ઠાપરઃ પુમાન્ ।

અપ્રાકૃત ઇવ વા તે િવમના ઇવ દેિહષુ॥ ૬૧॥
વી તહાતે્રાેઽિપ ચ ગુ ષભં વીક્ષ્ય દ ડવત્ ।
ચકાર બહુધા તત્ર તુષ્ટાવ પરમેશ્વરમ્॥ ૬૨॥
વં ગુ વં ચા તરાત્મા ઋષભ વં ચ યાે ગરાટ્ ।

યાેગેશ્વરાે ભવાનવે વં ચેશ વં પરેશ્વરઃ॥ ૬૩॥
વં મુક્ત વં મહામુક્તાે મુક્તેશ્વરાે ભવાનિપ ।

અક્ષરં વં ભવાન્ બ્રહ્મ પરબ્રહ્મ ભવાનિપ॥ ૬૪॥
ભગવાન્ કૃ ણ અેવા સ કૃ ણનારાયણાેઽ સ ચ ।
અનાિદશ્રીકૃ ણનારાયણ વં પરમેશ્વરઃ॥ ૬૫॥
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॥ નારાયણસહસ્રનામ તાતે્રં શ્રીલ મીનારાયણીયસિંહતાયામ્॥

અવતારાઃ ઋષભાદ્યા તવવૈ શ્રીપતે િવભાે ।
રાધાપ ત વમવેાઽ સ લ મીપ ત વમવે ચ॥ ૬૬॥
વાસદેુવીપ ત વં ચ નારાયણીપ ત તથા ।
મુક્તપ તબ્રર્હ્મપ તધાર્મપ ત વમવે ચ॥ ૬૭॥
મહાકાલસ્ય હેતુ વં મહાિવ ણાેશ્ચ કારણમ્ ।
સદા શવસ્ય હેતુ વં વૈરાજસ્ય ચ કારણમ્॥ ૬૮॥
ભૂમા વં પૂ ષસજં્ઞઃ પુ ષાેત્તમ ઇત્યિપ ।
બ્રહ્મિવ મહેશાનાં દ્રાણાં સજર્કાે ભવાન્॥ ૬૯॥
દેવાનાં લાેકપાલાનાં િપ ણાં સજર્કાે ભવાન્ ।
મહષ ણાં યતીનાં ચ સાધનૂાં સજર્કઃ સતામ્॥ ૭૦॥
સતીનાં કમલાદ્યાનાં પ તઃ પાતા ચ વૈ ભવાન્ ।
સરુાણાં માનવાનાં ચ પશનૂાં પ ક્ષણાં તથા॥ ૭૧॥
વ લીનાં ચ દુ્રમાણાં ચ સજર્ક વં રસપ્રદઃ ।
કામધનેુકામવ લી ચ તામ યાિદસજર્કઃ॥ ૭૨॥
યક્ષરક્ષઃિપશાચાનાં સજર્ક વં ખચાિરણામ્ ।
વાિર નાં વનસ્થાનાં ભૂગભાર્ણાં પ્રસજર્કઃ॥ ૭૩॥
દૈત્યાનાં દાનવાનાં ચ સજર્ક વં જનાદર્નઃ ।
દ નાનાથદિરદ્રાનાં રક્ષકઃ પાષેકાે ભવાન્॥ ૭૪॥
આ શ્રતાનામન્નદાતા શર યશ્ચા તદેિહનામ્ ।
કામુકાનાં કામદાતા સકામાનાં પ્રપૂરકઃ॥ ૭૫॥
વં નાર વં નરશ્ચા સે વં ગભર્ વં કુમારકઃ
વં બીજં વં સસ્ય પ વં પુ પં ફલ મત્યિપ॥ ૭૬॥
વ મ દ્ર વ મ દ્રય વં િનદ્રા વં ગરાે ભવાન્ ।
વં સષુુ પ્તમર્હાન દ વં પ્રી ત વં ર ત તથા॥ ૭૭॥

મન્મથ વં મનાજે યાે મનઃસસં્થાે ભવાનિપ ।
જ્ઞાનં જ્ઞાતા જ્ઞેયમવે વમવેાઽ સ પરેશ્વર॥ ૭૮॥
વમ્ ઋતુ વં િદનં રાિત્ર વમુદ્યાેગાે િવરામકઃ ।

6 sanskritdocuments.org



॥ નારાયણસહસ્રનામ તાતે્રં શ્રીલ મીનારાયણીયસિંહતાયામ્॥

વં િવશ્વાસશ્ચાશ્રયશ્ચ વં માતા ચ િપતા ગુ ઃ॥ ૭૯॥
ધનં ધા યં વમવેાઽ સ શ ક્તબર્લં વમવે ચ ।
ની તભર્ ક્ત ર્ષાે રાગાે વૈરાગ્યં ચ વમવે હ॥ ૮૦॥
વં પ્રાણ વં વનં ચ નૈકધા ચૈકધા ભવાન્ ।

પ્રકાશ વં પ્ર ત્ત વં િનરાેધ વં ગુણાત્મકઃ॥ ૮૧॥
ગુણાતીત વમવેાઽ સ સવર્ સ દ્ધગુણાશ્રયઃ ।
આશ્ચય વં ચમ કાર વમૈશ્વય પ્રભુ વકમ્॥ ૮૨॥
વં ભજૂર્લં ભવાઁ તે ેઽિનલ વં વં તથાઽનલઃ ।
વં ખં વં માત્રકં વં ચ બુ દ્ધ વં ચષૈણાત્રયમ્॥ ૮૩॥
વં પર ક્ષા ત તક્ષા વં વં બુભુક્ષા મુમુક્ષતા ।
વં નેહ વં યાન ત્ત વં સમાિધઃ પરા પરઃ॥ ૮૪॥

ઉપા ત વં ચત્તચૈતં્ય વં ડયં વં તથાઽ તા ।
વં સા યં વં ચ વષૈ યં વમવે સવર્મવે હ॥ ૮૫॥

અહં વં વી તહાતે્ર વં વં ગુ ઃ ઋષભ તથા ।
તવવૈાંઽશકલાઽઽવેશિવભૂ ત ષ્ટજં વદમ્॥ ૮૬॥
યત્ િક ચદ્ દૃ યતે ચાિપ ભજુ્યતે લીયતેઽિપ ચ ।
ય માદ્ યત્ર ચ યનેાિપ યદથ ચ વમવે સઃ॥ ૮૭॥
ત મૈ કૃ ણાય નાથાય બ્રહ્મણે પરબ્રહ્મણે ।
સમપર્યા મ ચાત્માનં વી તહાતે્રા ભધં સદા॥ ૮૮॥
દાનમવે ન તુ યાસં નાિપ કુસીદકં તથા ।
યથેષ્ટિવિનયાેગાહ સમપર્યા મ માં વહમ્॥ ૮૯॥
ઇ ત તુ વા રાિધકે સ પપાત પાદયાેહર્રેઃ ।
વી તહાતે્રશ્ચાઽથ કૃ ણ તમુ થાપયદૂ વર્કમ્॥ ૯૦॥
સમાિ લ ય પનુહર્ તાૈ દ વા તસ્ય ચ મૂધર્િન ।
યયુંક્ત વરલાભાથ વી તહાતે્રં હિરયર્દા॥ ૯૧॥

વી તહાતે્ર તદા પ્રાહ સ્થાસ્યેઽત્ર તવપાદયાેઃ ।
અ તે માેકં્ષ ગ મ યસ્યક્ષરં ધામ તવ પ્રભાે॥ ૯૨॥
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॥ નારાયણસહસ્રનામ તાતે્રં શ્રીલ મીનારાયણીયસિંહતાયામ્॥

દેિહ વાસં સદા ચાત્ર તથા તવૂાચ વૈ હિરઃ ।
રાિધકે તન્મહત્તીથર્મ્ ઋષભાખ્યં સરાવેરે॥ ૯૩॥
વી તહાતે્રા ભધં તીથ સહસ્રયાે ગતીથર્કમ્ ।
અેવં ના ા તદેવાસીત્ પ્ર સદં્ધ માેક્ષદં શભુમ્॥ ૯૪॥
હિરબર્ભવૂ સહસા બાલકૃ ણ વ પ ક્ ।
પ્રયયાૈ ચ િન વાસં વી તહાતે્ર તટે સ્થતઃ॥ ૯૫॥
વટ કં્ષ સમા શ્લ ય તાપસાે જનદશર્નઃ ।
તત્ર તીથ કૃત નાનાઃ પ્રા સ્ય ત પરમાં ગ તમ્॥ ૯૬॥
યાેગ સ દ્ધમવા સ્ય ત યાેગા યાસં િવનાઽિપ ચ ।
રાિધકે તત્ર સં નાન્નાશમે ય ત પાતકમ્॥ ૯૭॥
આદ્ર શુ કં મહ વ પં પરપીડાકરં ચ યત્ ।
સવ ન ય ત પાપં ત જલપાનાદિપ દુ્રતમ્॥ ૯૮॥
તત્રાઽન્નદાનતઃ સ્યાત્તુ વા જમેધસમં ફલમ્ ।
ઋષભસ્યાઽઽલયકતુર્મર્મ ધામાઽક્ષરં ભવેત્॥ ૯૯॥
ઇત્યેવં ભગવાનાહ રાિધકે તીથર્વૈભવમ્ ।
પઠનાચ્છ્ર વણાચ્ચાસ્ય ભવેત્તત્તીથર્જં ફલમ્॥ ૧૦૦॥
॥ ઇ તશ્રીલ મીનારાયણીયસિંહતાયાં દ્વતીયે ત્રેતાસ તાને
વી તહાતે્રયાેગેશ્વરાય ઋષભ પેણ સહસ્ર પેણ ચ
હરેદર્શર્નમ,્ ઋષભતીથ કરણમ્, તુ તશ્ચેત્યાિદિન પણનામા
ચ વાિરશદિધક દ્વશતતમાેઽ યાયઃ॥
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