
garuDasahasranamastotram

શ્રીગ ડસહસ્રનામ તાતે્રમ્

Document Information

Text title : garuDasahasranAmastotram

File name : garuDasahasranAmastotra.itx

Category : sahasranAma, deities_misc, stotra, vishhnu

Location : doc_deities_misc

Author : shrIkRiShNabhaTTAchArya

Transliterated by : DPD

Proofread by : DPD, Pallasena Narayanaswami ppnswami at gmail.com

Description-comments : Vishnustutimanjari 2, Mahaperiaval Trust

Latest update : May 25, 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.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

December 17, 2022

sanskritdocuments.org



garuDasahasranamastotram

શ્રીગ ડસહસ્રનામ તાતે્રમ્

શ્રીકૃ ણભટ્ટાચાયર્પ્રણીતમ્ ।
સવર્વેદ હન્નીડસમા ઢાય સા ક્ષણે ।
સામવેદ વ પાય ગ ડાય નમાે નમઃ॥
અસ્ય શ્રી ગ ડસહસ્રનામ તાતે્ર મહામ ત્રસ્ય વા સષ્ઠ ઋ ષઃ,
માત્રા છ દાં સ, સવાર્ભીષ્ટપ્રદાયી ભગવા પ ક્ષરા ે ગ ડાે દેવતા ।
var માેક્ષરા ે ગ ડાે દેવતા
હલાે બી િન, વરા શક્તયઃ, બ દવઃ ક લકાિન,
ગ ડ િપમહાિવ પ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
ગ ડાત્મને અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
વનૈતેયાય તજર્ની યાં નમઃ ।
તાક્ષ્યાર્ય મ યમા યાં નમઃ ।
ખગાેત્તમાય અના મકા યાં નમઃ ।
કિપલાક્ષાય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
નાગાભરણાલઙૃ્કતશર રાય કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
અેવં હૃદયાિદ યાસઃ॥ ૐભૂભુર્વ સવુરાે મ ત િદગ્બ ધઃ॥
યાનમ્॥
વણાર્ભ નું િહમતુલ્યસ ક્થમાક ઠરક્તં પિરનીલકેશમ્ ।
નીલાગ્રનાસં હિરતા બરાઢ ં સપુણર્મીડઽે તકુ ભહ તમ્॥
અથ તાતે્રમ્ ।
સમુખુઃ સવુહઃ સખુકૃ સમુખુા ભધપન્નગેડ્ભષૂઃ ।
સરુસઙ્ઘસિેવતાઙ્ ઘ્રઃ સતુદાયી પાતુ નઃ સિૂરઃ॥ ૧॥
સજુનપિરત્રાતા નઃ સચુિરતસવે્યઃ સપુણાઽવ્યાત્ ।
પન્નગભષૂઃ પતગઃ પાતા પ્રાણાિધપઃ પક્ષી॥ ૨॥
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પદ્માિદનાગવૈર પદ્મા પ્રયદાસ્યકૃત્ પાયાત્ ।
પતગે દ્રઃ પરભેદ પિરહૃતપાકાિરદપર્કૂટાે નઃ॥ ૩॥
નાગાિરનર્ગતુલ્યાે નાકાૈક તૂયમાનચિરતાેઽવ્યાત્ ।
નરકદકમર્િનહ તા નરપજૂ્યાે ના શતાિહિવષકૂટઃ॥ ૪॥
નતરક્ષી િન ખલેડ્યાે િનવાર્ણાત્મા િનર તદુિરતાૈઘઃ ।
સદ્ધ યેયઃ સકલઃ સૂ માેઽવ્યાત્ સયૂર્કાેિટ સઙ્કાશઃ॥ ૫॥
સખુ પી વણર્િનભઃ ત બેરમભાજેનઃ સધુાહાર ।
સમુનાઃ સકુ તનાથાે ગ ડાે ગ ભીરઘાષેાેઽવ્યાત્॥ ૬॥
ગાલવ મત્રં ગેયાે ગી તજ્ઞઃ પાતુ ગ તમતાં શ્રેષ્ઠઃ ।
ગ ધવાર્ચ્યા ગુહ્યાે ગુણ સ ધુગાત્ર ભન્મા યઃ॥ ૭॥
રિવસાર થસહ ેઽવ્યાદ્રત્નાભરણા વતાે રસજ્ઞાે નઃ ।
દ્રાકા તાે ક્માે જલ નૂ રજતિનભસ ક્થઃ॥ ૮॥

રક્તપ્રભક ઠાેઽવ્યાદ્રિયમાન્ રા રથાઙ્ગપા ણરથઃ ।
તાક્ષ્યર્ તિટિન્નભાે ન તનુમ ય તાે ષતાત્મજનનીકઃ॥ ૯॥
તારાત્મા મહનીયાે મ તમાન્મખુ્યાે મનુી દ્રડે્યઃ ।
માધવવાહાે રક્ષેત્ િત્ર દાત્મ તાેમશીષા નઃ॥ ૧૦॥
િત્રનયનપજૂ્ય સ્ત્રયુગ સ્ત્રષવણમ જન્મહાત્મહૃન્નીડઃ ।
ત્રસરે વાિદમિન ખલજ્ઞાતા પાયાિ ત્રવગર્ફલદાયી॥ ૧૧॥
યક્ષસ્ત્રા સતદૈત્યસ્ત્ર ય તેડ્યસ્ત્રયી પઃ ।
ત્રાિરમાનહાર ષદાયી િદશતુ ભદં્ર નઃ॥ ૧૨॥
ણવરાદ્ યુ ષતાંસાે શ્ચકલૂતાિદિવષદાહી ।
કદંશજ યરાેગ વંસી નઃ પાતુ િવહગરાડ્વીરઃ॥ ૧૩॥
િવષહૃ દ્વનતાતનુ ે વીયાર્ઢ ઃ પાતુ તજેસાં રા શઃ ।
તુયાર્શ્ર મજ યમનુ પ્ત ણાિવહીનાે નઃ॥ ૧૪॥
તુલનાહીન તક્યર્ તક્ષકવૈર તિટદ્ગાૈરઃ ।
તારાિદમપ ચાણર્રત દ્ર રિહતાે ધનં દદ્યાત્॥ ૧૫॥
શતનાસાગ્રઃ શા તઃ શતમખવૈિરપ્રભ જનઃ શા તા ।
શાત્રવવી દ્દાત્રં શ મતાઘાૈઘઃ શર યાેઽવ્યાત્॥ ૧૬॥
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શતદશલાેચનસહજઃ પાયાચ્છકુનઃ શકુ તા યઃ ।
રત્નાલઙૃ્કતમૂત ર સકાે રા વચા ચરણયુગઃ॥ ૧૭॥
રઙ્ગેશચા મતં્ર રાે ચ મા પાતુ રાજદુ પક્ષઃ ।
ચિન જતકનકાદ્ર રઘપુત્યિહપાશબ ધિવચ્છેત્તા॥ ૧૮॥

ર જતખગિનવહાેઽવ્યાદ્ર યાકારાે ગતક્રાેધઃ ।
ગી પ તનુતાે ગ ત્મા ગીવાર્ણેશાે ગરાં નાથઃ॥ ૧૯॥
ગુપ્ત વભક્તિનવહાે ગુ ક્ષાે ગાે પ્રયાે ગૂઢઃ ।
ગાન પ્રવાે યતાત્મા ય મન યાે યક્ષસવે્યાેઽવ્યાત્॥ ૨૦॥
યજ્ઞ પ્રયાે યશ વી યજ્ઞાત્મા યૂથપાે યાેગી ।
ય ત્રારા યાે યાગપ્રભવાે ભદં્ર સદા કુયાર્ત્॥ ૨૧॥
િત્રજગન્નાથસ્ત્રસ્ય પન્નગ દ સ્ત્રલાેકપિરરક્ષી ।
ષતાચ્યુત ણાપહતિટનીજનકાે શં રક્ષેત્॥ ૨૨॥

િત્રવલીર જતજઠર સ્ત્રયુગગુણાઢ સ્ત્રમૂ તસમતે ઃ ।
તપનધુ તમકુટાેઽવ્યાત્તરવાિરભ્રાજમાનકિટદેશઃ॥ ૨૩॥
તામ્રાસ્યશ્ચક્રધરશ્ચીરા બરમાનસાવાસઃ ।
ચૂ ણતપુ લ દ દશ્ચા ગ તશ્ચાેરભયહાઽવ્યાત્॥ ૨૪॥
ચ ચપૂુટ ભન્નાિહશ્ચિવતકમઠશ્ચલચ્ચેલઃ ।
ચિત્રતપક્ષઃ પાયાચ્ચ પકમાલાિવરાજદુ વક્ષાઃ॥ ૨૫॥
યન્નીરિધવેગઃ ક્ષા તઃ ક્ષીરા ધવાસિનરતાેઽવ્યાત્ ।
દ્રગ્રહમદ નઃ ક્ષિત્રયપજૂ્યઃ ક્ષયાિદરાેગહરઃ॥ ૨૬॥
ક્ષપ્રશભુાે કરદાયી ક્ષીણારા તઃ ક્ષ તક્ષમાશાલી ।
ક્ષ તતલવાસી ક્ષેમં સાેમ પ્રયદશર્નાે િદશતુ॥ ૨૭॥
સવશ સહજબલ સવાર્ત્મા સવર્દક્ૃ પાતુ ।
ત જતરક્ષ સઙ્ઘ તારાધીશદ્યુ ત તુષ્ટઃ॥ ૨૮॥
તપનીયકા તરવ્યાત્ત વજ્ઞાનપ્રદઃ સતતમ્ ।
મા યાે મ જુલભાષી મિહતાત્મા મત્યર્ધમર્રિહતાે નઃ॥ ૨૯॥
માે ચતિવનતાદાસ્યાે મુક્તાત્મા મુક્તયે ભવતુ ।
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મહદ ચતચરણા ે મુિનપતુ્રાે માૈ ક્તકાે જલદ્ધારઃ॥ ૩૦॥
મઙ્ગલકાયાર્ન દાે હ્યાત્માઽઽત્મક્ર ડઆત્મર તરવ્યાત્ ।
આક ઠકુઙુ્કમાભઃ આકેશા તા સતેતરશ્ચાયર્ઃ॥ ૩૧॥
આહૃતપીયષૂાેઽવ્યાદાશાકૃચ્ચાશગુમનાે નઃ ।
આકાશગ ત ત ણ તકર્જ્ઞેય તમાેહ તા॥ ૩૨॥
ત મરાિદરાેગહાર તૂણર્ગ તમ ત્રકૃત્ પાયાત્ ।
મ ત્રી મ ત્રારા યાે મ ણહારાે મ દરાિદ્રિનભમૂ તઃ॥ ૩૩॥
સવાર્તીતઃ સવર્ઃ સવાર્ધારઃ સનાતનઃ વઙ્ગઃ ।
સભુગઃ સલુભઃ સબુલઃ સુ દરબાહુઃ સખંુ દદ્યાત્॥ ૩૪॥
સામાત્મા મખરક્ષી મ ખપજૂ્યાે માૈ લલગ્ મકુટાેઽવ્યાત્ ।
મ રાે વલચરણાે મયાર્દાકૃન્મહાતે ઃ॥ ૩૫॥
માયાતીતાે માની મઙ્ગલ પી મહાત્માઽવ્યાત્ ।
તે ેિધકૃ્કત મિહર ત વાત્મા ત વિન ણાતઃ॥ ૩૬॥
તાપસિહતકાર ન તાપ વંસી તપાે પઃ ।
તતપક્ષ ત યવચા ત કાેટરવાસ િનરતાેઽવ્યાત્॥ ૩૭॥
તલકાે વલ િનિટલાે ન તુઙ્ગાેઽવ્યાિ ત્રદશભી તપિરમાષેી ।
તાિપ છહિરતવાસા તાલ વજસાેદરાે વલ કેતુઃ॥ ૩૮॥
તનુ જત ક્મ તાર તાર વાન ણીકૃતારા તઃ ।
તગ્મનખઃ શઙુ્કયાર્ત્ત ત્રી વાનાે દેવ શભુદાયી॥ ૩૯॥
િનગમાેિદતિવભવાેઽવ્યાન્નીડસ્થાે િનજર્રાે િનત્યઃ ।
િનનદહતાશભુિનવહાે િનમાર્તા િન કલાે નયાપેેતઃ॥ ૪૦॥
નૂતનિવદુ્રમક ઠાે િવ સમાે વીયર્ જતલાેકઃ ।
િવર િવતતસકુ તિવદ્યાનાથાે િવષં દહેદ્વ શઃ॥ ૪૧॥
િવજ્ઞાનાત્મા િવજયાે વરદાે વાસાિધકારિવિધપજૂ્યઃ ।
મધુરાે ક્ત ર્દુભાષી મ લીદામાે જલત્તનુઃ પાયાત્॥ ૪૨॥
મિહલાજનશભુકૃન્નાે ત્યુહરાે મલયવા સમુિનપજૂ્યઃ ।
ગના ભ લપ્તિનિટલાે મરકતમયિકિઙ્કણીકાેઽવ્યાત્॥ ૪૩॥
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મ દેતરગ તરવ્યાન્મેધાવી દ નજનગાેપ્તા ।
દ પ્તાગ્રના સકાસ્યાે દાિરદ્ર્ય વંસનાે દયા સ ધુઃ॥ ૪૪॥
દા ત પ્રયકૃદ્દા તાે દમનકધાર શં દયતામ્ ।
દ ડતસાધુિવપક્ષાે દૈ યહરાે દાનધમર્િનરતાે નઃ॥ ૪૫॥
વ દા દશભુકૃદ્વ મીકાૈકાેઽભયઙ્કરાે િવનુતઃ ।
િવિહતાે વજ્રનખાગ્રાે યતતા મષ્ટપ્રદાે ય તા॥ ૪૬॥
યુગબાહુયર્વનાસાે યવનાિરયાર્તનાં નુદતુ ।
બહ્મ યાે બ્રહ્મરતાે બ્રહ્માત્મા બ્રહ્મગુપ્તાે નઃ॥ ૪૭॥
બ્રાહ્મણપૂ જતમૂ તબ્રર્હ્મ યાયી હ પક્ષઃ ।
બ્રહ્મસમાે બ્રહ્માંશાે બ્રહ્મજ્ઞાે હિરતવણર્ચેલાેઽવ્યાત્॥ ૪૮॥
હિરકૈઙ્કયર્રતાેઽવ્યાદ્ધિરદાસાે હિરકથાસક્તઃ ।
હિરપજૂનિનયતાત્મા હિરભક્ત યાતિદવ્યશભુ પઃ॥ ૪૯॥
હિરપાદ ય તાત્માત્મીયભરાે હિરકૃપાપાત્રમ્ ।
હિરપાદવહનસક્તાે હિરમ દર ચહ્નમૂ તરવતાન્નઃ॥ ૫૦॥
દ મતપિવગવર્કૂટાે દરનાશી દરધરાે દક્ષઃ ।
દાનવદપર્હરાે નાે રદનદ્યુ તર જતાશાેઽવ્યાત્॥ ૫૧॥
ર તજ્ઞાે િરપુહ તા રાેગ વંસી હીનઃ ।
ધ મષ્ઠાે ધમાર્ત્મા ધમર્જ્ઞઃ પાતુ ધ મજનસવે્યઃ॥ ૫૨॥
ધમાર્રા યાે ધનદાે ધીમાન્ ધીરાે ધવાે િધયં દદ્યાત્ ।
િધકૃ્કતસરુાસરુાસ્ત્રસે્ત્રતાહાેમપ્રભાવસ તઃ॥ ૫૩॥
તિટનીતીરિનવાર્સી તનયા યર્ચ્યર્ તનતુ્રાણઃ ।
તુ ય જનાદર્નાેઽવ્યાત્ તુર યપુ ષાથર્દ તપ વી દ્રઃ॥ ૫૪॥
તરલ તાેયચરાિર તુરગમખુપ્રી તકૃત્ પાતુ ।
રણશરૂાે રયશાલી ર તમાન્ રાજિવહાર દ્રસદઃ॥ ૫૫॥
રક્ષ સઙ્ગિવનાશી ર થકવરાચ્યાઽવતાદ્રણદ્ભષૂઃ ।
રભસગતી રિહતા તઃ પૂતઃ પુ યઃ પુરાતનઃ પૂણર્ઃ॥ ૫૬॥
પદ્માચ્યર્ઃ પવનગ તઃ પ તતત્રાણઃ પરા પરઃ પાયાત્ ।
પીનાંસઃ થુક તઃ ક્ષત ક્ષઃ માધરઃ ક્ષણઃ ક્ષણદઃ॥ ૫૭॥
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ક્ષેિપષ્ઠઃ ક્ષયરિહતઃ ણ મા ત્ રા તનાસાેઽવ્યાત્ ।
ક્ષપવણર્ઘિટતમ ત્રઃ ક્ષ તસરુન યાે યયાતીડ્યઃ॥ ૫૮॥
યાજ્યાે યુક્તાે યાેગાે યુક્તાહારાે યમા ચતાે યુગકૃત્ ।
યા ચતફલપ્રદાયી યત્નાચ્યર્ઃ પાતુ યાતનાહ તા॥ ૫૯॥
જ્ઞાની જ્ઞ પ્તશર રાે જ્ઞાતાઽવ્યાત્ જ્ઞાનદાે જ્ઞેયઃ ।
જ્ઞાનાિદમગુણપૂણા જ્ઞ પ્તહતાિવદ્યકાે જ્ઞમ ણઃ॥ ૬૦॥
જ્ઞાત્યિહમદર્નદક્ષાે જ્ઞાિન પ્રયકૃદ્યશાેરાે શઃ ।
યવુ તજને સતદાે નાે યવુપજૂ્યાેઽવ્યાદ્યવુા ચ યૂથસ્થઃ॥ ૬૧॥
યામારા યાે યમભયહાર યુદ્ધ પ્રયાે યાેદ્ધા ।
યાેગજ્ઞજ્ઞાતાેઽયાત્ જ્ઞા જ્ઞેયાત્મકાે જ્ઞ પ્તઃ॥ ૬૨॥
જ્ઞાનહતાશભુિનવહાે જ્ઞાનઘનાે જ્ઞાનિનિધરવ્યાત્ ।
જ્ઞા તજભયહાર નાે જ્ઞાનપ્ર તબ ધકમર્િવચ્છેદ ॥ ૬૩॥
જ્ઞાનનેહતાજ્ઞાન વા તાે જ્ઞાનીશવ દ્યચરણાેઽવ્યાત્ ।
ય વ પ્રયકૃદ્યાજકસવે્યાે યજનાિદષટ્કિનરતાચ્યર્ઃ॥ ૬૪॥
યાયાવરશભુકૃન્ન તનુતાં ભદં્ર યશાેદાયી ।
યમયુતયાે ગપ્રેક્ષ્યાે યાદવિહતકૃદ્યતીશ્વરપ્રણયી॥ ૬૫॥
યાજેનસહસ્રગામી યતતાં નાે મઙ્ગલે યથાથર્જ્ઞઃ ।
પાે ષતભક્તઃ પ્રા યર્ઃ થુતરબાહુઃ પુરાણિવ પ્રાજ્ઞઃ॥ ૬૬॥
પૈશાચભયિનહ તા પ્રબલઃ પ્ર થતઃ પ્રસન્નવદનયુતઃ ।
પત્રરથાે નઃ પાયાચ્છાયાન યદ્ભજુઙ્ગાૈઘઃ॥ ૬૭॥
છિદતિવપ્ર છન્નારા ત છ દાેમયઃ સતતમ્ ।
છ દાેિવચ્છ દાેઙ્ગ છ દ શાસ્ત્રાથર્િવત્ પાતુ॥ ૬૮॥
છા દસશભુઙ્કરાેઽવ્યાચ્છ દાેગ યાતશભુમૂ તઃ ।
છલમખુદાષેિવહીનારા ય છૂનાયતાે જલદ્બાહુઃ॥ ૬૯॥
છ દાેિનરત છાત્રાે કરસવે્ય છત્ર ન્મિહતઃ ।
છ દાવેેદ્ય છ દઃ પ્ર તપાિદતૈભવઃ પાયાત્॥ ૭૦॥
છાગવપાહુ ત પ્ત છાયાપતુ્રાેદ્ભવા તિવચ્છેદ ।
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છિવિન જતખજૂર્ર છાિદત િદિવષત્ પ્રભાવાેઽવ્યાત્॥ ૭૧॥
દુઃ વ નાશનાે નાે દમનાે દેવાગ્રણીદાર્તા ।
દુધર્ષા દુ કૃતહઃ દ પ્તાસ્યઃ પાતુ દુ સહાે દેવઃ॥ ૭૨॥
દ ક્ષતવરદઃ સરસઃ સવડ્યઃ સશંયચ્છેત્તા ।
સવર્જ્ઞઃ સત્યાેઽવ્યાદ્યાેગાચાયા યથાથર્િવિ પ્રયકૃત્॥ ૭૩॥
યાેગપ્રમાણવેત્તા યુ નાે યાેગફલદાયી ।
ગાનાસક્તાે ગહનાે રક્ષેદ્ગ્રહચારપીડન વંસી॥ ૭૪॥
ગ્રહભયહા ગદહાર ગુ પક્ષાે ગાેરસાદ નઃ ।
ગવ્ય પ્રયાે ગકારાિદમનામા પાતુ ગેયવરક તઃ॥ ૭૫॥
ની તજ્ઞાે િનરવદ્યાે િનમર્લ ચત્તાે નર પ્રયાે ન યઃ ।
નારદગેયાે ન દ તુતક તિનણર્યાત્મકાે રક્ષેત્॥ ૭૬॥
િનલપાે િનદ્વર્ દ્વાે ધીિધ યાે િધકૃ્કતારા તઃ ।
ષ્ટાે ધન જયા ચ શમનાેઽવ્યાદ્ધા યદાે ધિનકઃ॥ ૭૭॥
ધ યીડ્યાે ધનદાચ્યા ધૂતા તપ્રાપકાે ધુર ણાે નઃ ।
ષ મખુનુતચિરતાવે્યાદ્ષડ્ગુણપૂણર્ઃ ષડધર્નયનસમઃ॥ ૭૮॥
નાદાત્મા િનદાષાે નવિનિધસવે્યાે િનર જનાે નવ્યઃ ।
ય તમુ ક્ત પફલદાે ય તપજૂ્યાે હાપયેદ્દિુરતમ્॥ ૭૯॥
શતમૂ તઃ શ શરાત્મા શાસ્ત્રજ્ઞઃ પાતુ શાસકૃત્ શ્રીલઃ ।
શશધરક તઃ શશ્વિ પ્રયદાે નઃ શાશ્વતઃ શ મ યાતઃ॥ ૮૦॥
શભુકૃ ફ ગનુસવે્યઃ ફલદઃ ફાલાે વલ પુ ડ્રઃ ।
ફલ પી ફ ણકટકઃ ફ ણકિટસતૂ્રઃ ફલાેદ્વહઃ પાતુ॥ ૮૧॥
ફલભુક્ ફલમૂલા શ યેયઃ ફ ણયજ્ઞસતૂ્રધાર નઃ ।
યાે ષદભી સતફલદાે યુત દ્રાેઽવ્યાદ્યજુનાર્મા॥ ૮૨॥
યજુ પપાિદતમિહમા યુતર તકે લયુર્વાગ્રણીયર્મનઃ ।
યાગ ચતા ગ્ સમાનાે યજ્ઞેશાે યાે જતાપદિરરવ્યાત્॥ ૮૩॥
જતસરુસ ધાે જૈત્રાે જ્યાેતી પાે જતા મત્રઃ ।
જવિન જત પવનાેઽવ્યા જયદાે વાે કર તુત્યઃ॥ ૮૪॥
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જિનધ યક યપાે નાે જગદાત્મા જિડમિવ યંસી ।
ષદ્ગાનચ્યર્ઃ ષ ડીકૃતસરુતે ઃ ષડ વિનરતાેઽવ્યાત્॥ ૮૫॥
ષટ્કમર્િનરતિહતદઃ ષાેડશિવધિવગ્રહારા યઃ ।
ષા ષ્ટકચ પ્રયાેઽવ્યાત્ ષડૂ યર્સં ષ્ટિદવ્યાત્મા॥ ૮૬॥
ષાેડ શયાગસુ પ્તઃ ષ ણવ તશ્રાદ્ધકૃ દ્ધતકૃત્ ।
ષડ્વગર્ગ ધરિહતાે નારાયણિનત્યવહનાેઽવ્યાત્॥ ૮૭॥
નામાચર્કવરદાયી નાનાિવધતાપિવ વંસી ।
નવનીરદકેશાેઽવ્યાન્નાનાથર્પ્રાપકાે નતારા યઃ॥ ૮૮॥
નયિવન્નવગ્રહાચ્યા નખયાેધી પાતુ િનશ્ચલાત્મા નઃ ।
મલયજ લપ્તાે મદહા મ લીસનૂા ચતાે મહાવીરઃ॥ ૮૯॥
મ દ ચતાે મહીયાન્મ જુ વાનાેઽવતાન્મુરાયશઃ ।
માયાકૂટિવનાશી મુિદતાત્મા સુ ખતિનજભક્તઃ॥ ૯૦॥
સકલપ્રદઃ સમથર્ઃ સવાર્રા યઃ સવ પ્રયઃ સારઃ ।
સકલેશઃ સમરિહતઃ સકૃુતી નઃ પાતુ સિૂદતારા તઃ॥ ૯૧॥
પિર તહિરતસવુાસાઃ પા ણપ્રાેદ્ય સધુાકુ ભઃ ।
પ્રવરઃ પાવકકા તઃ પટુિનનદઃ પાતુ પ જરાવાસી॥ ૯૨॥
પ ડતપજૂ્યઃ પીનઃ પાયા પાતાલપ તતવસરુક્ષી ।
પઙે્ક હા ચતાઙ્ ઘ્રઃ નતે્રાન દાે નુ ત પ્રયાે નેયઃ॥ ૯૩॥
નવચ પકમાલા ન્નાકાૈકા નાિકિહતકૃન્નઃ ।
િન તીણર્સિંવદવ્યાિન્ન કામાે િનમર્માે િન દ્વગેઃ॥ ૯૪॥
સ દ્ધઃ સદ્ધ પ્રયકૃ સા યારા યઃ સખુાેદ્વહઃ વામી ।
સાગરતીરિવહાર સાૈ યઃ પાયા સખુી સાધુઃ॥ ૯૫॥
વાદુફલાશી ગિર રા યાે ગિરસિન્નભાે ગમયેત્ ।
ગાત્રદ્યુ ત જત ક્માે ગુ યાે ગુહવ દતાે ગાેપ્તા॥ ૯૬॥
ગગનાભાે ગ તદાયી ગીણાર્િહગાનસારા તઃ ।
રમણકિનલયાે પી રસિવદ્રક્ષાકરાે રક્ષેત્॥ ૯૭॥
ચરાે રાગિવહીનાે રક્તાે રામાે ર ત પ્રયાે રવકૃત્ ।

ત વ પ્રય તનતુ્રાલઙૃ્કતમૂ ત તુરઙ્ગગ તરવ્યાત્॥ ૯૮॥
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તુ લતહિરનર્ તુ બુ ગેયાે માલી મહિધમાન્માનૈી ।
ગનાથિવક્રમાેઽવ્યાન્મુ ષતા તદ નભક્તજનરક્ષી॥ ૯૯॥
દાેધૂયમાનભવુનાે દાષેિવહીનાે િદનેશ્વરારા યઃ ।
દુિરતિવનાશી દિયતાે દયતાં દાસીકૃતિત્રદશઃ॥ ૧૦૦॥
દ તદ્યુ ત જતકુ દાે દ ડધરાે દુગર્ ત વંસી ।
વ દ પ્રયાે વરે યાે વીયાિદ્રક્તાે વદા યવરદાેઽવ્યાત્॥ ૧૦૧॥
વા મીિકગેયક તવર્િધ વાર્િરતાઘકૂટાે નઃ ।
વસદુાે વસુ પ્રયાેઽવ્યાદ્વસપુજૂ્યાે ગભર્વાસિવચ્છેદ ॥ ૧૦૨॥
ગાેદાનિનરતસખુકૃદ્ગાેકુલરક્ષી ગવાં નાથઃ ।
ગાવેધર્નાે ગભીરાે ગાેલેશઃ પાતુ ગાૈતમારા યઃ॥ ૧૦૩॥
ગ તમા ગગર્નુતાે નશ્ચિરતાિદમપૂજના વગ પ્રયકૃત્ ।
ચામીકરપ્રદાયી ચા પદાેઽવ્યાચ્ચરાચર વામી॥ ૧૦૪॥
ચ દનચ ચતદેહશ્ચ દનરસશીતલાપાઙ્ગઃ ।
ચિરતપિવિત્રતભવુનશ્ચાદૂ ક્તઃ પાતુ ચાેરિવ વંસી॥ ૧૦૫॥
ચ ચદુ્ગણિનકરાે નઃ સભુરઃ સૂ મા બરઃ સભુદ્રાેઽવ્યાત્ ।
સિૂદતખલઃ સભુાનુઃ સુ દરમૂ તઃ સખુા પદઃ સમુ તઃ॥ ૧૦૬॥
સનુયઃ સાેમરસાિદ પ્રયકૃ પાયા દ્વરક્તેડ્યઃ ।
વૈિદકકમર્સુ પ્તાે વખૈાનસપૂ જતાે િવયચ્ચાર ॥ ૧૦૭॥
વ્યક્તાે ષ પ્રયાેઽવ્યાદ્વષૃદાે િવદ્યાિનિધિવરાડ્ િવિદતઃ ।
પિરપા લતિવહગકુલઃ પુષ્ટઃ પૂણાર્શયઃ પુરાણેડ્યઃ॥ ૧૦૮॥
પીર તપન્નગશલેઃ પા થવવ દ્યઃ પદાહૃત દ્વરદઃ ।
પિરિન ષ્ઠતકાયાઽવ્યા પરા યર્હારઃ પરાત્મા નઃ॥ ૧૦૯॥
ત વીડ્ય તુઙ્ગાંસ ત્યાગી તૂયાર્િદવાદ્યસ તુષ્ટઃ ।
તપ્તદુ્રતકનકાઙ્ગદધાર દદ્યાદ્ધનં પ્તઃ॥ ૧૧૦॥
ણાપાશચ્છેદ િત્રભવુનમિહતસ્ત્રયીધર તકર્ઃ ।

િત્રગુણાતીત તામસગુણનાશી તક્યર્તાં તપ સ ધુઃ॥ ૧૧૧॥
તીથર્ સ્ત્રસમયપજૂ્ય તુિહનાે તીથર્કૃત્તટસ્થાે નઃ ।
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તુરગપ તસિેવતાેઽવ્યાિ ત્રપુરાિરશ્લા ઘતઃ પ્રાંશઃુ॥ ૧૧૨॥
પાષા ડતૂલદહનઃ પ્રેમરસાદ્રર્ઃ પરાક્રમી પવૂર્ઃ ।
પ્રેઙ્ખ કુ ડલગ ડઃ પ્રચલદ્ધારઃ પ્રકૃષ્ટમ તરવ્યાત્॥ ૧૧૩॥
પ્રચુરયશાઃ પ્રભનુ યાે રસદાે પાધર કૃત વણર્ઃ ।
રસના ત્ય દ્વદ્યાે ર ભાિદ તુત્યચા ચિરતાેઽવ્યાત્॥ ૧૧૪॥
રંહ સમૂહ પી રાષેહરાે િરક્તસાધુધનદાયી ।
રાજદ્રત્નસભુષૂાે રિહતાઘાૈઘાે િરરંસરુવ્યાન્નઃ॥ ૧૧૫॥
ષટ્કાલપજૂનીયઃ ષડ્ગુણરત્નાકરઃ ષડઙ્ગજ્ઞઃ ।
ષડ્રસવેદ ષ ડાવેદ્યઃ ષડ્દશર્નીપ્રદઃ પાયાત્॥ ૧૧૬॥
ષિડ્વશ ત ત વજ્ઞઃ ષડ્રસભાે ષડઙ્ગિવ પજૂ્યઃ ।
ષડ્ િદ વરવેદ યુગવેદ યજ્ઞભુગ્યાેગ્યઃ॥ ૧૧૭॥
યાત્રાેદ્યુક્તશભું યુયુર્ ક્તજ્ઞાે યાવૈનાશ્વસ પજૂ્યઃ ।
યુયુધાનાે યુદ્ધજ્ઞાે યુક્તારા યાે યશાેધનઃ પાયાત્॥ ૧૧૮॥
િવદ્યુિન્નભાે િવ દ્ધાે વક્તા વ દ્યાે વયઃપ્રદાે વાચ્યઃ ।
વચર્ વી િવશ્વેશાે િવિધકૃત્ પાયા દ્વધાનજ્ઞઃ॥ ૧૧૯॥
દ િધ તમાલાધાર દશિદગ્ગા મ દૃઢાે વલ પક્ષઃ ।
દંષ્ટ્ર ા ચરમખુાેઽવ્યાદ્દવનાશાેઽ માન્મહાેદયાે મુિદતઃ॥ ૧૨૦॥
મૂિદતકષાયાે ગ્યાે મનાજેવાે હે ત દ્વ દ્યઃ ।
હૈયઙ્ગવીનભાેક્તા હયમેધપ્રીતમાનસઃ પાયાત્॥ ૧૨૧॥
હેમા જહારધાર હેલી હેતીશ્વરપ્રણયી ।
હઠયાેગકૃ સસુવે્યાે હિરભક્તઃ પાતુ હિરપુરઃસ્થાયી॥ ૧૨૨॥
િહતદઃ સુ ષ્ઠરાજદ્ધિરરવ્યા સાૈ ય ત્તાે નઃ ।
વાત્યુદ્ભવઃ સરુ યઃ સાૈધીભૂતશ્રુ તઃ સહૃુદ્વ દ્યઃ॥ ૧૨૩॥
સગરસ્યાલઃ સ પથચાર સ તાન દ્ધકૃ સયુશાઃ ।
િવજયી િવદ્વ પ્રવરાે વ યાઽવ્યાદ્વ તરાગભવનાશી॥ ૧૨૪॥
વૈકુ ઠલાેકવાસી વૈશ્વાનરસિન્નભાે િવદગ્ધાે નઃ ।
વીણાગાનસરુક્તાે વૈિદકપૂજ્યાે િવશદુ્ધાેઽવ્યાત્॥ ૧૨૫॥
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નમર્ પ્રયાે નતેડ્યાે િનભ કાે ન દનાે િનરાતઙ્કઃ ।
ન દનવનચાયર્વ્યાન્નગાગ્રિનલયાે નમસ્કાયર્ઃ॥ ૧૨૬॥
િન પદ્રવાે િનય તા પ્રયતઃ પણાર્ શભાિવતઃ પાતુ ।
પુ યપ્રદઃ પિવત્રઃ પુ યશ્લાેકઃ પ્રયવંદઃ પ્રાજ્ઞઃ॥ ૧૨૭॥
પરય ત્રત ત્રભેદ પરનુન્નગ્રહભવા તિવચ્છેદ ।
પરનુન્નગ્રહદાહી ક્ષામક્ષાેભપ્રણાશનઃ પાયાત્॥ ૧૨૮॥
ક્ષેમીક્ષેમકરાે નઃ ક્ષાૈદ્રરસાશી ક્ષમાભષૂઃ ।
ક્ષા તા શ્રતાપરાધઃ િધતજનાન્નપ્રદઃ પાયાત્॥ ૧૨૯॥
ક્ષાૈમા બરશાલી નઃ ક્ષવથુહરઃ ક્ષીરભુક્પાતુ ।
ય ત્ર સ્થતશ્ચ યાગાેદ્યુક્ત વણર્પ્રદાે યુતાન દઃ॥ ૧૩૦॥
ય તવ દતચરણા ે ય તસં તદાહકાે યુગેશાનઃ ।
યાચકજનિહતકાર યુગાિદરવ્યાદ્યુયુ સનુર્ઃ॥ ૧૩૧॥
યાગફલ પવેત્તા તમાન ધૈયાદિધ યયઃ ।
ધીિધકૃ્કતકુમતાેઽવ્યાદ્ધમાદ્યુક્ત પ્રયાે ધરાગ્રસ્થઃ॥ ૧૩૨॥
ધીિન જતિધષણાેઽ મા ધીમ પ્રવરા થતાે ધરઃ પાતુ ।
તવૈકુ ઠેશાનાે મ તમદ્ યેયાે મહાકુલાેદ્ભૂતઃ॥ ૧૩૩॥
મ ડલગ તમર્નાેજ્ઞાે મ દારપ્રસવધાર નઃ ।
મા ર્રદંશનાેદ્ભવરાેગ વંસી મહાેદ્યમઃ પાતુ॥ ૧૩૪॥
મૂ ષકિવષદાહી નાે માતા મેયાે િહતાેદ્યુક્તઃ ।
હીરાે વલભષૂાેઽવ્યાદૃ્ધદ્રાેગપ્રશમનાે હદ્યઃ॥ ૧૩૫॥
હ પુ ડર કિનલયાે હાેરાશાસ્રાથર્િવદ્ધાેતા ।
હાેમ પ્રયાે હતા તહુર્તવહ યાવસાનમ ત્રાેઽવ્યાત્॥ ૧૩૬॥
ત ત્રી ત ત્રારા ય તાિ ત્રકજનસિેવત ત વમ્ ।
ત વપ્રકાશકાેઽવ્યાત્ તપનીયભ્રાજમાનપક્ષાે નઃ॥ ૧૩૭॥
વગ્ભવરાેગિવમદ તાપત્રયહા વરા યતઃ પાતુ ।
તલતાડનિનહતાિરન વારાન્ન પ્રયાે ની તઃ॥ ૧૩૮॥
નીર ધ્રાે િન ણાતાે નીરાેગાે િન વર્રાે નેતા ।
િનધાર્યા િનમાહાે નૈયાિયકસાખૈ્યદા યવ્યાત્॥ ૧૩૯॥
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ગાૈરવ દ્ગણપૂજ્યાે ગિવષ્ઠાિહપ્રભ જનશ્ચ ગુ ઃ ।
ગુ ભક્તાે ગુ મહરાે ગુ દાયી ગુ સ પાતુ॥ ૧૪૦॥
ગ યાે ગિરષ્ઠમૂત ર ેહરાે રાઙ્કવા તરણઃ ।
રશનાર જતમ યાે રાેગહરઃ પાતુ ક્મસનૂાચ્યર્ઃ॥ ૧૪૧॥
ર લકસવં્યાનાેઽવ્યાદ્રાે ચ ણૂ રાેચનાગ્રિનલયાે નઃ ।
રઙ્ગેડ્યાે રયસ ચવાે ડાેલાિયતિનગમશાયી ચ॥ ૧૪૨॥
ઢક્કાનાદસુ પ્તાે િડ ભ પ્રયકૃચ્ચ ડુ ડુભારા તઃ ।
ડહુરસ મશ્રાન્નાદ િડ ડમરવ પ્તમાનસઃ પાયાત્॥ ૧૪૩॥
ડ ભાિદદાષેહીનાે ડમરહરાે ડમ નાદસ તુષ્ટઃ ।
ડાિક યાિદ ક્ષ્રદુ્રગ્રહમદ પા ચરાત્રપૂજ્યાેઽવ્યાત્॥ ૧૪૪॥
પ્રદ્યુ ઃ પ્રવરગુણઃ પ્રસર ક તઃ પ્રચ ડદાેદર્ ડઃ ।
પત્રી પ ણતગુણાૈઘઃ પ્રાપ્તાભીષ્ટઃ પરઃ પ્ર સદ્ધાેઽવ્યાત્॥ ૧૪૫॥
ચદૂ્રપી ચત્તજ્ઞશ્ચેતનપજૂ્યશ્ચ ચાેદનાથર્જ્ઞઃ ।
ચકુર તહ લકાેઽવ્યા ચ્ચર વી ચદ્ધન શ્ચત્રઃ॥ ૧૪૬॥
ચત્રકર શ્ચિન્નલયાે દ્વજવયા દાિરતે તરવ્યાન્નઃ ।
દ પ્તાે દસ્યપુ્રાણપ્રહરાે દુ કૃત્યનાશકૃિદ્દવ્યઃ॥ ૧૪૭॥
દુબાધહરાે દ ડતદુજર્નસઙ્ઘાે દુરાત્મદૂરસ્થઃ ।
દાન પ્રયાે યમીશાે ય ત્રાચર્કકા યદઃ પાતુ॥ ૧૪૮॥
યાેગપરાે યુતહે તયાગારા યાે યુગાવતર્ઃ ।
યજ્ઞાઙ્ગાે ય વેડ્યાે યજ્ઞાેદ્ભૂતાે યથાથાઽવ્યાત્॥ ૧૪૯॥
શ્રીમાિન્નતા તરક્ષી વાણીશસમાે િદશે સાધુઃ ।
યજ્ઞ વામી મ જુગર્ ડાે લ બાે હારભૂત્ કુશલમ્॥ ૧૫૦॥
પ ચાશદુત્તરશતશ્લાેકાયાર્ તુ તિરયં ખગે દ્રસ્ય ।
શ્રીકૃ ણભટ્ટર ચતા પઠતાં કુયાર્દભી સતં સકલમ્॥ ૧૫૧॥
સપુણાસીત્યાિદશ્રુ તઘટકવણઃ ખગપતે
તથાગાય યણઘર્િટતમખુવણાર્ તુ તિરયમ્ ।
ચતુ ત ત્ર શ્રીમ દ્વબુધવરકૃ ણાયર્ર ચતા
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સહસ્રઢ ા ના ાં જગ ત િવહગે દ્રસ્ય જયતુ॥ ૧૫૨॥
॥ ઇ ત શ્રીગ ડસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
(સપુણાઽ સ-ત।ૈસ।ં ૪-૪૨ ગાયત્રી ત।ૈઆ। ૧૦।૧)
(શ્રીવાસદેુવભટ્ટાચાયર્ક ણાસવંિધતાત્મત વાવબાેધસ્ય
શ્રીકૃ ણભટ્ટાચાયર્સ્ય કૃ તઃ ।)
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