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મીનાીતો

{ મીનાીતો }

 ીઃ 

ીિવે િશવવામભાગિનલય ેીરાજરાચતે

ીનાથાિદગુવપિવભવ ેિચતામણીપીિઠક ે

ીવાણીિગિરનતુાિકમલ ેીશાંભિવ ીિશવે

મયાે મલયવિધપસતુ ેમાં પાિહ મીનાબક ે ૧ 

ચથઽેચપલ ેચરાચરજગાથ ેજગપિૂજતે

આતા લીવરદ ેનતાભયકરે વોજભારાિવત ે

િવે વદેકલાપમૌિલિવિદત ેિવુલતાિવહે

માતઃ પણૂસધુારસાદય ેમાં પાિહ મીનાબક ે ૨ 

કોટીરાદરકુડલધરે કોદડબાણાિચતે

કોકાકારકુચયોપિરલસાલબહારાિચત ે

િશજપૂરુપાદસારસમણીીપાદકુાલંતે

માિરયભજુગંગાડખગ ેમાં પાિહ મીનાબક ે ૩

શેાયતુગીયમાનચિરત ેતેાસનાતિથતે

પાશોદુશચાપબાણકિલત ેબાલેદચુડૂાિચત ે

બાલ ેબાલકુરલોલનયન ેબાલાકકોુવલે

મુારાિધતદવૈત ેમિુનસતુ ેમાં પાિહ મીનાબક ે ૪ 

ગધવા મરયપગનતુ ેગાધરાિલિતે
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ગાયીગડાસન ેકમલજ ેસુયામલ ેસિુથત ે

ખાતીત ેખલદાપાવકિશખે ખોતકોુવલે

મારાિધતદવૈત ેમિુનસતુ ેમાં પાહી મીનાબક ે ૫ 

નાદ ેનારદતુબરુાિવનતુ ેનાદાતનાદામકે

િનય ેનીલલતામક ેિનપમ ેનીવારશકૂોપમ ે

કાત ેકામકલ ેકદબિનલય ેકામેરાિથતે

મિે મદભીકપલિતક ેમાં પાિહ મીનાબક ે ૬ 

વીણાનાદિનમીિલતાધનયન ેિવતચલૂીભરે

તાબલૂાણપલવાધરયતુ ેતાટહારાિવત ે

યામ ેચકલાવતસંકિલત ેકતિૂરકાફાિલકે

પણૂ પણૂકલાિભરામવદન ેમાં પાિહ મીનાબક ે ૭

શદમયી ચરાચરમયી યોિતમયી વામયી

િનયાનદમયી િનરજનમયી તવમંયી િચમયી 

તવાતીતમયી પરાપરમયી માયામયી ીમયી

સવયમયી સદાિશવમયી માં પાિહ મીનાબક ે ૮ 

ઇિત ીમપરમહસંપિરાજકાચાયય

ીગોિવદભગવપૂયપાદિશયય

ીમછકંરભગવતઃ તૌ

મીનાીતો ંસપંણૂ 
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