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Shri Jvalamukhi Sahasranamastotram

શ્રી વાલામખુીસહસ્રનામ તાતે્રમ્

શ્રીભૈરવ્યવુાચ ।
ભગવન્ સવર્ધમર્જ્ઞ દેવાનામભયઙ્કર ।
પુરા મે યત્ વયા પ્રાેક્તં વરં કૈલાસસાનુતઃ॥ ૧॥
કૃપયા પરયા નાથ તં મે દાતું ક્ષમાે ભવ ।
શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
સત્યમેતત્ વયા પ્રાેક્તં વરં વરય પાવર્ ત॥ ૨॥
તં પ્રયચ્છા મ સં સદ્ યૈ મનસા યદભી સતમ્ ।
શ્રીભૈરવ્યવુાચ ।
વાલામખુ્યા વયા દેવ સહસ્રા ણ ચ ત વતઃ॥ ૩॥
પ્રાેક્તાિન બ્રૂિહ મે ભ યા યિદ મે વ કૃપા ભવેત્ ।
શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
પ્રવક્ષ્યા મ મહાદેિવ વાલાનામાિન ત વતઃ॥ ૪॥
સહસ્રા ણ કલાૈ ણાં વરદાિન યથે સતમ્ ।
અભક્તાય ન દાતવ્યં દુષ્ટાયાસાધકાય ચ । ૫॥
યા સા વાલામખુી દેવી ત્રૈલાેક્યજનની તા ।
તસ્યા નામાિન વક્ષ્યા મ દુલર્ભાિન જગ ત્રયે॥ ૬॥
િવના િનત્યબ લ તાતંે્ર ન રકં્ષ્ય સાધકાેત્તમૈઃ ।
દુ ભક્ષે શત્રુભીતાૈ ચ મારણે ત ભને પઠેત્॥ ૭॥
સહસ્રાખ્યં તવં દેવ્યાઃ સદ્યઃ સ દ્ધભર્િવ ય ત ।
િવના ગ ધાક્ષતૈઃ પુ પૈધૂર્પૈદ પૈિવના બ લમ્॥ ૮॥
ન રકં્ષ્ય સાધકેનવૈ દેવીનામસહસ્રકમ્ ।
દ વા બ લ પઠેદે્દવ્યા મ ત્રી નામસહસ્રકમ્ ।
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દેિવ સતં્ય મયા પ્રાેક્તં સ દ્ધહાિન તતાેઽ યથા॥ ૯॥
અસ્ય શ્રી વાલામખુીસહસ્રનામ તવસ્ય ભૈરવ ઋ ષઃ,
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ, શ્રી વાલામખુી દેવતા, હ્ર ી ં બીજં, શ્રીં શ ક્તઃ,
ૐ ક લકં પાઠે િવિનયાેગઃ ।
॥ અઙ્ગ યાસઃ॥
ભૈરવઋષયે નમઃ શર સ । અનુષુ્ટ છ દસે નમાે મખુે ।
શ્રી વાલામખુીદેવતાયૈ નમાે હૃિદ ।
હ્ર ી ં બી ય નમાે નાભાૈ । શ્રીં શક્તયે નમાે ગુહ્યે ।
ૐ ક લકાય નમઃ પાદયાેઃ । િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગષેુ ।
ૐહ્યા મ ત ષડ્ દ ઘર્યુક્તમાયયા કરષડઙ્ગાિન િવધાય યાયેત્॥
॥ યાનમ્॥
ઉદ્યચ્ચ દ્રમર ચસિન્નભમખુીમેકાદશારા જગાં
પાશા ભાજેવરાભયાન્ કરતલૈઃ સ બભ્રતી ં સાદરાત્ ।
અગ્ ી દ્વકર્િવલાેચનાં શ શકલાચૂડાં િત્રવગા વલાં
પ્રેતસ્થાં વલદ ગ્ મ ડલ શખાં વાલામખુી ં નાૈ યહમ્॥
ૐ હ્ર ી ં વાલામખુી જૈત્રી શ્રી જ્યાે ના જયદા જયા ।
આૈદુ બરા મહાનીલા શકુ્રલુપ્તા શચી શ્રુ તઃ॥ ૧॥
મયદા મયહત્ર ચ મરશત્રુ પ્રયઙ્કર ।
માનદા માેિહની મત્તા માયા બાલા બલ ધરા॥ ૨॥
ભગ પા ભગાવાસા ભી ડા ભયઘા તની ।
ભી તભર્યાનકાસ્યા ચ ભ્રૂઃ સભુ્રૂઃ સુ ખની સતી॥ ૩॥
શૂ લની શલૂહ તા ચ શૂ લવામાઙ્ગવા સની ।
શશાઙ્કજનની શીતા શીતલા શાિરકા શવા॥ ૪॥
સ્રુ ચકા મધુમન્મા યા િત્રવગર્ફલદાિયની ।
ત્રેતા િત્રલાેચના દુગાર્ દુગર્મા દુગર્ તગર્ તઃ॥ ૫॥
પૂતા લુ તિવમશાર્ ચ ષ્ટકત્ર સખુાવહા ।
સખુદા સવર્મ યસ્થા લાેકમાતા મહેશ્વર ॥ ૬॥
લાેકેષ્ટા વરદા તુત્યા તુ તદુ્રર્તગ તનુર્ તઃ ।
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નયદા નયનતે્રા ચ નવગ્રહિનષેિવતા॥ ૭॥
અ બા વ થની વીરજનની વીરસુ દર ।
વીરસવૂાર્ ણી વાતાર્ વરાઽભયકરા વધૂઃ॥ ૮॥
વાનીરતલગા વા યા વામાચારફલપ્રદા ।
વીરા શાૈયર્કર શા તા શાદૂર્લ વક્ ચ શવર્ર ॥ ૯॥
શલભી શાસ્ત્રમયાર્દા શવદા શ બરા તકા ।
શ બરાિર પ્રયા શ ભુકા તા શ શિનભાનના॥ ૧૦॥
શસ્ત્રાયુધધરા શા તજ્યા તદ પ્તજર્ગિ પ્રયા ।
જગતી જ વરા ર મા ર્ર પશપુા લની (૧૦૦) ॥ ૧૧॥
મે મ યગતા મતૈ્રી મુસલાયુધધાિરણી ।
મા યા મ ત્રેષ્ટદા મા વી મા વીરસિવઘૂ ણતા॥ ૧૨॥
માેદકાહારમત્તા ચ મત્તમાતઙ્ગગા મની ।
મહેશ્વર પ્રયાને્મત્તા દાવ દૈત્યિવમિદની॥ ૧૩॥ var મહેશ્વર પ્રયાેન્નત્તા
દેવેષ્ટા સાધકેષ્ટા ચ સા વી સવર્ત્રગાઽસમા ।
સ તાનકત છાયાસ તુષ્ટાઽ વશ્રમાપહા॥ ૧૪॥
શારદા શરદ ક્ષી વરદા જિનભાનના । var વરદાઽ જિનભાનના
નમ્રાઙ્ગી કકર્શાઙ્ગી ચ વ ઙ્ગી વજ્રધાિરણી॥ ૧૫॥
વજે્રષ્ટા વજ્રકઙ્કાલા વાનર ં વાયવુે ગની ।
વરાક કુલકા કા યા કુલેષ્ટા કુલકા મની॥ ૧૬॥
કુ તા કામેશ્વર કૂ્રરા કુલ્યા કામા તકાિરણી ।
કુ તી કુ તધરા કુ કષ્ટહા વગલામખુી॥ ૧૭॥
ડાની મધુરા મૂકા પ્રમત્તા બૈ દવેશ્વર ।
કુમાર કુલ ઽકામા કૂવર નડકૂબર ॥ ૧૮॥ var કૂબર
નગેશ્વર નગાવાસા નગપતુ્રી નગાિરહા ।
નાગક યા કુહૂઃ કુ ઠ ક ણા કૃપયા વતા॥ ૧૯॥
કકારવણર્ પાઢ ા હ્ર ીલર્ શ્રીઃ શભુાશભુા ।
ખેચર ખગપત્રી ચ ખગનતે્રા ખગેશ્વર ॥ ૨૦॥
ખાતા ખિનત્રી ખસ્થા ચ જ યા યાઽજરા ધુ તઃ ।
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જગતી જન્મદા જ ભી જ બુ ક્ષતલ સ્થતા॥ ૨૧॥
બૂનદ પ્રયા સત્યા સા વક સ વવ જતામ્ ।

સવર્માતા સમાલાેકા લાેકાખ્યા તલર્યા ત્મકા॥ ૨૨॥ var લાેકા ખ્યા તલર્યા ત્મકા
લૂતા લતા ર તલર્ વા જગા (૨૦૦) વા ણી વશા । var લતાર તલર્
કુિટલા કુ સતા બ્રાહ્મી બ્રહ્મ ણ । બ્રહ્મદાિયની॥ ૨૩॥
વ્રતેષ્ટા વા જની વ તવાર્મનતે્રા વશઙ્કર ।
શઙ્કર શઙ્કરેષ્ટા ચ શશાઙ્કકૃતશખેરા॥ ૨૪॥
કુ ભેશ્વર કુ ઘ્ની ચ પા ડવેષ્ટા પરા પરા ।
મિહષાસરુસહંત્ર માનનીયા મનુ પ્રયા॥ ૨૫॥
દ ષણા દક્ષ દક્ષા દ્રાક્ષા દૂતી દ્યુ તધર્રા ।
ધમર્દા ધમર્રાજેષ્ટા ધમર્સ્થા ધમર્પા લની॥ ૨૬॥
ધનદા ધિનકા ધ યાર્ પતાકા પાવર્તી પ્ર ।
પ્ર વતી પુર પ્રજ્ઞા પૂઃ પતુ્રી પિત્રવાિહની॥ ૨૭॥
પિત્રહ તા ચ માતઙ્ગી પિત્રકા ચ પ તવ્રતા ।
પુ ષ્ટઃ લક્ષા મશાનસ્થા દેવી ધનદસિેવતા॥ ૨૮॥
દયાવતી દયા દૂરા દૂતા િનકટવા સની ।
નમર્દાઽનમર્દા ન દા નાિકની નાકસિેવતા॥ ૨૯॥
નાસા સઙ્ક્રા તર ડ્યા ચ ભૈરવી ચ્છન્નમ તકા ।
યામા યામા બરા પીતા પીતવસ્ત્રા કલાવતી॥ ૩૦॥
કાૈતુક કાૈતુકાચારા કુલધમર્પ્રકા શની ।
શા ભવી ગા ડી િવદ્યા ગ ડાસનસં સ્થતા॥ ૩૧॥ var ગા ડીિવદ્યા
િવનતા વનૈતેયેષ્ટા વૈ ણવી િવ પૂ જતા ।
વાતાર્દા વાલુકા વતે્રી વતે્રહ તા વરાઙ્ગના॥ ૩૨॥
િવવેકલાેચના િવજ્ઞા િવશાલા િવમલા હ્ય ।
િવવેકા પ્રચુરા લુપ્તા નાનૈાર્રાયણપૂ જતા॥ ૩૩॥
નારાયણી (૩૦૦) ચ સમુખુી દુજર્યા દુઃખહાિરણી ।
દાૈભાર્ગ્યહા દુરાચારા દુષ્ટહ ત્રી ચ દ્વે ષણી॥ ૩૪॥
વાઙ્મયી ભારતી ભાષા મષી લખેકપૂ જતા ।

4 sanskritdocuments.org



શ્રી વાલામખુીસહસ્રનામ તાતે્રમ્

લખેપત્રી ચ લાેલાક્ષી લાસ્યા હાસ્યા પ્રયઙ્કર ॥ ૩૫॥
પ્રેમદા પ્રણયજ્ઞા ચ પ્રમાણા પ્રત્યયાિઙ્કતા ।
વારાહી કુ જકા કારા કારાબ ધનમાેક્ષદા॥ ૩૬॥
ઉગ્રા ચાેગ્રતરાેગ્રેષ્ટા મા યા નર સિહકા ।
નરનારાયણ તુત્યા નરવાહનપૂ જતા॥ ૩૭॥
મુ ડા નપૂુરાઢ ા ચ માતા િત્રપુરેશ્વર ।
િદવ્યાયુધાેગ્રતારા ચ યક્ષા િત્રપુરમા લની॥ ૩૮॥
િત્રનતે્રા કાેટરાક્ષી ચ ષટ્ચક્રસ્થા ક્ર મીશ્વર ।
િક્ર મહા િક્ર મયાેિનશ્ચ કલા ચ દ્રકલા ચમૂઃ॥ ૩૯॥
ચમા બગ ચ ચાવર્ઙ્ગી ચ ચલાક્ષી ચ ભદ્રદા ।
ભદ્રકાલી સભુદ્રા ચ ભદ્રાઙ્ગી પ્રેતવાિહની॥ ૪૦॥
સષુમા સ્ત્રી પ્રયા કા તા કા મની કુિટલાલકા ।
કુશ દા કુગ તમધા મ યમાઙ્કા ચ કા યપી॥ ૪૧॥
દ ક્ષણાકા લકા કાલી કાલભૈરવપૂ જતા ।
ક્લીઙ્કાર કુમ તવાર્ણી બાણાસરુિનસિૂદની॥ ૪૨॥
િનમર્મા િનમર્મેષ્ટા ચ િનરયાેિનિનરાશ્રયા । var િનરયાિનિનરાશ્રયા
િનિવકારા િનર હા ચ િનલયા પપુિત્રણી॥ ૪૩॥
પસવે્યા િવિર ચીષ્ટા િવ શષ્ટા િવશ્વમા કા ।
મા કાઽણર્િવ લપ્તાઙ્ગી મધુસ્ત્રાતા મધુદ્રવા॥ ૪૪॥
શકેુ્રષ્ટા શકુ્રસ તુષ્ટા શકુ્ર નાતા કૃશાેદર ।
ષા ષ્ટરના ષ્ટલર્ યા લાેભિવવ જતા॥ ૪૫॥
અ ધશ્ચ (૪૦૦) લલના લક્ષ્યા લ મી રામા રમા ર તઃ ।
રેવા ર ભાવેર્શી વ યા વાસિુક પ્રયકાિરણી॥ ૪૬॥
શષેા શષેરતા શ્રેષ્ઠા શષેશાિયનમસૃ્કતા ।
શ યા શવર્ પ્રયા શ તા પ્રશ તા શ ભુસિેવતા॥ ૪૭॥
આશશુકુ્ષ ણનતે્રા ચ ક્ષણદા ક્ષણસિેવતા ।
િરકા ક ણકા સત્યા સચરાચર િપણી॥ ૪૮॥
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ચિરત્રી ચ ધિરત્રી ચ િદ તદત્યે દ્રપૂ જતા ।
ગુ ણની ગુણ પા ચ િત્રગુણા િનગુર્ણા ઘ્ ણા॥ ૪૯॥
ઘાષેા ગ નનેષ્ટા ચ ગ કારા ગુ ણ પ્રયા ।
ગીતા ગીત પ્રયા ત યા પ યા િત્રપુરસુ દર ॥ ૫૦॥
પીન તની ચ રમણી રમણીષ્ટા ચ મૈથનુી ।
પદ્મા પદ્મધરા વ સા ધનેુમ ધરા મઘા॥ ૫૧॥
માલતી મધુરાલાપા મા મા લની તથા ।
વૈશ્વાનર પ્રયા વૈદ્યા ચિક સા વૈદ્યપૂ જતા॥ ૫૨॥
વેિદકા વારપતુ્રી ચ વયસ્યા વાગ્ભવી પ્રસઃૂ ।
ક્ર તા પદ્માસના સદ્ધા સદ્ધલ મીઃ સર વતી॥ ૫૩॥
સ વશ્રેષ્ઠા સ વસસં્થા સામા યા સામવાિયકા ।
સાધકેષ્ટા ચ સ પત્ની સ પુત્રી સ કુલાશ્રયા॥ ૫૪॥
સમદા પ્રમદા શ્રા તા પરલાેકગ તઃ શવા ।
ઘાેર પા ઘાેરરાવા મુક્તકેશી ચ મુ ક્તદા॥ ૫૫॥
માેક્ષદા બલદા પુ ષ્ટમુર્ ક્તબર્ લ પ્રયાઽભયા ।
તલપ્રસનૂનાસા ચ પ્રસનૂા કુલશી ષણી॥ ૫૬॥
પરદ્રાેહકર (૫૦૦) પા થા પારાવારસતુા ભગા ।
ભગર્ પ્રયા ભગર્ શખા હેલા હૈમવતીશ્વર ॥ ૫૭॥
હે કેષ્ટા વટુસ્થા ચ વટુમાતા વટેશ્વર ।
નિટની ત્રાેિટની ત્રાતા વસા સારવતી સભા॥ ૫૮॥
સાૈભાગ્યા ભાગ્યદા ભાગ્યા ભાેગદા ભૂઃ પ્રભાવતી ।
ચ દ્રકા કાલહત્રી ં ચ જ્યાે નાેલ્કાઽશિનરાિહ્નકા॥ ૫૯॥
અૈિહક ચાૈ મક ચાે મા ગ્રી માંશદુ્યુ ત િપણી ।
ગ્રીવા ગ્રી માનના ગવ્યા કૈલાસાચલવા સની॥ ૬૦॥
મ લી માતર્ ડ પા ચ માનહત્ર મનાેરમા ।
માિનની માનકત્ર ચ માનસી તાપસી તુિટઃ॥ ૬૧॥ var ત્રુિટઃ
પયઃસ્થા તુ પરબ્રહ્મ તુતા તાતે્ર પ્રયા તનુઃ ।
ત વી તનુતરા સૂ મા સ્થૂલા શરૂ પ્રયાઽધમા॥ ૬૨॥
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ઉત્તમા મ ણભષૂાઢ ા મ ણમ ડપસં સ્થતા ।
માષા તી ણા ત્રપા ચ તા મ ડકા ચ ચકા ચલા॥ ૬૩॥
ચ ડી ચુ લી ચમ કારકત્ર હત્ર હર શ્વર ।
હિરસવે્યા કિપશ્રેષ્ઠા ચ ચતા ચા િપણી॥ ૬૪॥
ચ ડીશ્વર ચ ડ પા મુ ડહ તા મનાેગ તઃ ।
પાેતા પૂતા પિવત્રા ચ મ મે યા સગુ ધની॥ ૬૫॥
સગુ ધા પુ પણી પુ પા પ્રેિરતા પવનેશ્વર ।
પ્રીતા ક્રાેધાકુલા ય તા યક્કારા સરુવાિહની॥ ૬૬॥
સ્રાેત વતી મધુમતી દેવમાતા સધુા બરા (૬૦૦) ।
મ સ્યા મ સ્યે દ્રપીઠસ્થા વીરપાના મદાતુરા॥ ૬૭॥ var ભ સ્યા
થવી તજૈસી પ્તમૂર્લાધારા પ્રભા થુઃ ।

નાગપાશધરાઽન તા પાશહ તા પ્રબાેિધની॥ ૬૮॥ var નાગપાશધરાન તા
પ્રસાદના ક લઙ્ગાખ્યા મદનાશા મધુદ્રવા ।
મધવુીરા મદા ધા ચ પાવની વેદના તઃ॥ ૬૯॥
બાેિધકા બાેિધની પષૂા કાશી વારાણસી ગયા ।
કાૈશી ચાે જિયની ધારા કા મીર કુઙુ્કમાકુલા॥ ૭૦॥
ભૂ મઃ સ ધુઃ પ્રભાસા ચ ગઙ્ગા ગાેર શભુાશ્રયા ।
નાનાિવદ્યામયી વતે્રવતી ગાેદાવર ગદા॥ ૭૧॥
ગદહત્ર ગ ઢા ઇ દ્રાણી કુલકાૈ લની ।
કુલાચારા કુ પા ચ સુ પા પવ જતા॥ ૭૨॥
ચ દ્રભાગા ચ યમનુા યામી યમક્ષયઙ્કર ।
કા ભાે સરયૂ શ્ચત્રા િવત તૈરાવતી ઝષા॥ ૭૩॥
ચ ષકા પ થકા ત ત્રી વીણા વે ઃ પ્રયવંદા ।
કુ ડ લની િનિવક પા ગાયત્રી નરકા તકા॥ ૭૪॥
કૃ ણા સર વતી તાપી પયાેણાર્ શત િદ્રકા ।
કાવેર શતપત્રાભા શતબાહુઃ શતહ્ર દા॥ ૭૫॥
રેવતી રાેિહણી ક્ષ યા ક્ષીરપા ક્ષાેણી ક્ષમા ક્ષયા । var ક્ષપ્રા
ક્ષા તભ્રાર્ તગુર્ ગુર્વી ગિરષ્ઠા ગાેકુલા નદ ॥ ૭૬॥
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નાિદની કૃ ષણી કૃ યા સ કુટ ભૂ મકા (૭૦૦) ભ્રમા ।
િવભ્રાજમાના તી યાર્ ચ તીથાર્ તીથર્ફલપ્રદા॥ ૭૭॥
ત ણી તામસી પાશા િવપાશા પ્રાશધાિરણી ।
પશપૂહારસ તુષ્ટા કુકુ્કટ હંસવાહના॥ ૭૮॥
મધુરા િવપુલાઽકાઙ્ક્ષા વેદકા ડી િવ ચિત્રણી ।
વ ાવતી સિરત્ સીતાધાિરણી મ સર ચ મુત્॥ ૭૯॥
શતદૂ્રભાર્રતી કદૂ્રરન તાન તશા ખની । var કદૂ્રરન તાઽન તશા ખની
વેદના વાસવી વે યા પૂતના પુ પહા સની॥ ૮૦॥
િત્રશ ક્તઃ શ ક્ત પા ચાક્ષરમાતા ર ધા ।
મ દા મ દાિકની મુદ્રા ભૂતા ભૂતપ ત પ્રયા॥ ૮૧॥
ભૂતેષ્ટા પ ચભૂતઘ્ની વક્ષા કાેમલહા સની ।
વા સની કુિહકા લ ભા લ બકેશી સકેુ શની॥ ૮૨॥
ઊ વર્કેશી િવશાલાક્ષી ઘાેરા પુ યપ ત પ્રયા ।
પાંસલુા પાત્રહ તા ચ ખપર્ર ખપર્રાયુધા॥ ૮૩॥
કેકર કાિકની કુ ભી સફુલા કેકરાકૃ તઃ ।
િવફલા િવજયા શ્રીદા શ્રીદસવે્યા શભુઙ્કર ॥ ૮૪॥
શતૈ્યા શીતાલયા શીધપુાત્રહ તા કૃપાવતી ।
કા યા િવશ્વસારા ચ ક ણા કૃપણા કૃપા॥ ૮૪॥
પ્રજ્ઞા જ્ઞાના ચ ષડ્વગાર્ ષડાસ્યા ષ મખુ પ્રયા ।
ક્રાૈ ચી ક્રાૈ ચાિદ્રિનલયા દા તા દાિરદ્ર્યના શની॥ ૮૬॥
શાલા ચાભાસરુા સા યા સાધનીયા ચ સામગા ।
સપ્ત વરા સપ્તધરા સપ્તસ પ્તિવલાેચના॥ ૮૭॥
સ્થ તઃ ક્ષેમઙ્કર વાહા વાચાલી (૮૦૦) િવિવષા બરા ।
કલક ઠ ઘાષેધરા સગુ્રીવા ક ધરા ચઃ॥ ૮૮॥
શુ ચ મતા સમુદ્રષે્ટા શ શની વ શની સદુક્ૃ ।
સવર્જ્ઞા સવર્દા શાર સનુાસા સરુક યકા॥ ૮૯॥
સનેા સનેાસતુા શ ◌ૃઙ્ગી શ ◌ૃઙ્ ગણી હાટકેશ્વર ।
હાેિટકા હાિરણી લઙ્ગા ભગ લઙ્ગ વ િપણી॥ ૯૦॥
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ભગમાતા ચ લઙ્ગાખ્યા લઙ્ગપ્રી તઃ ક લઙ્ગ ।
કુમાર યવુતી પ્રાૈઢા નવાેઢા પ્રાૈઢ િપણાર્॥ ૯૧॥
ર યા ર વેતી ર જુ ર ેલી રાજસી ઘટ ।
કૈવત રાક્ષસી રાત્રી રાિત્ર ચરક્ષયઙ્કર ॥ ૯૨॥
મહાેગ્રા મુિદતા ભ લી ભ લહ તા ભયઙ્કર ।
તલાભા દાિરકા દ્વાઃસ્થા દ્વાિરકા મ યદેશગા॥ ૯૩॥
ચત્રલખેા વસમુતી સુ દરાઙ્ગી વસુ ધરા ।
દેવતા પવર્તસ્થા ચ પરભૂઃ પરમાકૃ તઃ॥ ૯૪॥
પરમૂ તમુર્ ડમાલા નાગયજ્ઞાપેવી તની ।
મશાનકા લકા મશ્રુઃ પ્રલયાત્મા પ્રલાેિપની॥ ૯૫॥
પ્રસ્થસ્થા પ્ર સ્થની પ્રસ્થા ધૂમ્રા ચધૂર્મ્ર િપણી ।
ધૂમ્રાઙ્ગી ધૂમ્રકેશા ચ કિપલા કાલના શની॥ ૯૬॥
કઙ્કાલી કાલ પા ચ કાલમાતા મ લ લુચી ।
શવાર્ણી દ્રપત્ની ચ રાૈદ્ર દ્ર વ િપણી॥ ૯૭॥
સ યા િત્રસ યા સ પજૂ્યા સવશ્વયર્પ્રદાિયની ।
કુલ સત્યલાેકેશા સત્યવાક્ સત્યવાિદની॥ ૩૮॥
સત્ય વરા સત્યમયી હિરદ્વારા હિરન્મયી ।
હિરદ્રતન્મયી રા શ (૯૦૦) ગ્રર્હતારા ત થતનુઃ॥ ૯૯॥
તુ બુ સુ્ત્રિટકા ત્રાેટ ભવુનેશી ભયાપહા ।
રાજ્ઞી રાજ્યપ્રદા યાેગ્યા યાે ગની ભવુનેશ્વર ॥ ૧૦૦॥
તુર તારા મહાલ મીભ ડા ભાગ ભયાનકા ।
કાલરાિત્રમર્હારાિત્રમર્હાિવદ્યા શવાલયા॥ ૧૦૧॥
શવાસઙ્ગા શવસ્થા ચ સમાિધર ગ્ વાહના ।
અગ્ ીશ્વર મહાવ્યા પ્તબર્લાકા બાલ િપણી॥ ૧૦૨॥ var મહીવ્યા પ્ત
બટુકેશી િવલાસા ચ સદસ પુરભૈરવી ।
િવઘ્નહા ખલહા ગાથા કથા ક થા શભુા બરા॥ ૧૦૩॥
ક્રતુહા ૠતુ ક્રા તા માધવી ચામરાવતી ।
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અ ણાક્ષી િવશાલાક્ષી પુ યશીલા િવલા સની॥ ૧૦૪॥
સમુાતા સ્ક દમાતા ચ કૃ ત્તકા ભરણી બ લઃ ।
જનેશ્વર સકુુશલા ગાપેી ગાપે તપૂ જતા॥ ૧૦૫॥
ગુપ્તા ગાે યતરા ખ્યાતા પ્રકટા ગાેિપતા ત્મકા ।
કુલા ાયવતી ક લા પૂણાર્ વણાર્ઙ્ગદાે સકુા॥ ૧૦૬॥
ઉ ક ઠા કલક ઠ ચ રક્તપા પાનપાઽમલા ।
સ પૂણર્ચ દ્રવદના યશાેદા ચ યશ વની॥ ૧૦૭॥
આન દા સુ દર સવાર્ન દા ન દાત્મ લયા ।
િવદ્યુત્ ખદ્યાેત પા ચ સાદરા જિવકા જિવઃ॥ ૧૦૮॥ var વકા
જનની જનહત્ર ચ ખપર્રા ખ જનેક્ષણા ।
ણાર્ મૂતલક્ષ્યા ચ જિટની જયવિધની॥ ૧૦૯॥

જલસ્થા ચ જય તી ચ જ ભાિરવરદા તથા ।
સહસ્રનામસ પૂણાર્ દેવી વાલામખુી તા (૧૦૦૦) ॥ ૧૧૦॥
ઇ ત ના ાં સહસ્રં તુ વાલામખુ્યાઃ શવાેિદતમ્ ।
ચતવુર્ગર્પ્રદં િનતં્ય બીજત્રયપ્રકા શતમ્॥ ૧૧૧॥
માેક્ષૈકહેતુમતુલં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણામ્ ।
તુત્યં ચ સાધનીયં ચ સવર્ વં સારમુત્તમમ્॥ ૧૧૨॥
મહામ ત્રમયં િવદ્યામયં િવદ્યાપ્રદં પરમ્ ।
પરબ્રહ્મ વ પં ચ સાક્ષાદ ત પણમ્॥ ૧૧૩॥
અદ્વતૈ પણં ના ાં સહસ્રં ભૈરવાેિદતમ્ ।
યઃ પઠેત્ પાઠયેદ્વાિપ શ ◌ૃણાે ત શ્રાવયેદિપ॥ ૧૧૪॥
ભ યા યુતાે મહાદેિવ સ ભવેદ્ભૈરવાપેમઃ ।
શવરા યાં ચ સઙ્ક્રા તાૈ ગ્રહણે જન્મવાસરે॥ ૧૧૫॥
ભૈરવસ્ય બ લ દ વા મૂલમ ત્રેણ માિ ત્રકઃ ।
પઠેન્નામસહસ્રં ચ વાલામખુ્યાઃ સદુુલર્ભમ્॥ ૧૧૬॥
અન તફલદં ગાે યં િત્રસ યં યઃ પઠેત્ સધુીઃ ।
અ ણમાિદિવભૂતીનામીયરાે ધા મકાે ભવેત્॥ ૧૧૭॥
અધર્રાત્રે સમુ થાય શૂ યગેહે પઠેિદદમ્ ।
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ના ાં સહસ્રકં િદવં્ય િત્રવારં સાધકાેત્તમઃ॥ ૧૧૮॥
કમર્ણા મનસા વાચા વાલામખુ્યાઃ સતુાે ભવેત્ ।
મ યાહે્ન પ્રત્યહં ગ વા પ્રેતભૂ મ િવધાનિવત્॥ ૧૧૯॥
નરમાંસવ લ દ વા પઠેત્ સહસ્રનામકમ્ ।
િદવ્યદેહધરાે ભૂ વા િવચરેદ્ભવુનત્રયમ્॥ ૧૨૦॥
શિનવારે કુજેઽષ્ટ યાં પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ।
દ વા ક્ષીરબ લ તસ્યૈ કરસ્થાઃ સવર્ સદ્ધયઃ॥ ૧૨૧॥
િવના નવૈેદ્યમાત્રેણ ન રકં્ષ્ય સાધકાેત્તમૈઃ ।
કુજવારે સદા દેિવ દ વાઽઽસવબ લ નરઃ॥ ૧૨૨॥ var દ વાસવબ લ
પઠેત્ સાધક અેવાશુ લભેદ્ દશર્નમુત્તમમ્ ।
શિનવારે સદા િવદ્યાં જ વા દ વા બ લ પ્રયે॥ ૧૨૩॥
કપાેતસ્ય મહેશાિન પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ।
તદ્ગહેૃ વધર્તે લ મીગાકણર્ મવ િનત્યશઃ॥ ૧૨૪॥
શતાવત ચરેદ્રાત્રાૈ સાધકાે દશર્નં લભેત્ ।
વ યા વા કાકવ યા વા કુઙુ્કમને લખેિદદમ્॥ ૧૨૫॥
વ ત યને ચ શકેુ્રણ ભજૂ નામસહસ્રકમ્ ।
ગલે વા વામબાહાૈ વા ધારયેત્ પ્રત્યહં પ્રયે॥ ૧૨૬॥
વ યાઽિપ લભતે પતુ્રા શરૂાન્ િવદ્યાધરાપેમાન્ । var વ યાિપ
ઇદં વા સવ્યબાહાૈ ગ વા રણધરાં પ્ર ત॥ ૧૨૭॥
િન જત્ય શત્રુસઙ્ઘાતાન્ સખુી યા ત વકં ગ્ હમ્ ।
વારત્રયં પઠેિન્નતં્ય શત્રનુાશાય પાવર્ ત॥ ૧૨૮॥
બારદ્વયં પઠે લ યૈ મુ યૈ તુ શતધા પઠેત્ ।
વ યાથ દશધા િનતં્ય મારણાથ ચ િવશ તમ્॥ ૧૨૯॥
ત ભનાથ પઠેિન્નતં્ય સપ્તધા માિ ત્રકાેત્તમઃ ।
ભૂ યથ િત્રશ ત દેિવ પઠેન્નામસહસ્રકમ્॥ ૧૩૦॥
પ્રત્યહમેકવારં તુ તાે માેક્ષમવા ુયાત્ ।
અપ્રકા યમદાતવ્યમવક્તવ્યમભ ક્તષુ॥ ૧૩૧॥
અશાક્તાયાકુલીનાય કુપતુ્રાય દુરાત્મને ।
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ગુ ભ ક્તિવહીનાય દ ક્ષાહીનાય પાવર્ ત॥ ૧૩૨॥
દ વા કુષ્ઠ ભવે લાેકે પરત્ર નરકં વ્રજેત્ ।
શ્રદ્ધાયુક્તાય ભક્તાય સાધકાય મહાત્મને ।
સાચારાય સશુીલાય દ વા માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૧૩૩॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે દશિવદ્યારહસ્યે
શ્રી વાલામખુીસહસ્રનામ તાતે્રં સમાપ્તમ્॥
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