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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
શ્રીસ્ક દપુરાણે સન કુમારસિંહતાયામ્ ।
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
હિરઃ ૐ ।
ના ાં સાષ્ટસહસ્ર ચ બ્રૂિહ ગાગ્યર્ મહામતે ।
મહાલ યા મહાદેવ્યા ભુ ક્તમુ યથર્ સદ્ધયે॥ ૧॥
ગાગ્યર્ ઉવાચ-
સન કુમારમાસીનં દ્વાદશાિદત્યસિન્નભમ્ ।
અ ચ્છ યાે ગનાે ભ યા યાે ગનામથર્ સદ્ધયે॥ ૨॥
સવર્લાૈિકકકમર્ યાે િવમુક્તાનાં િહતાય વૈ ।
ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં જ યમનુબ્રૂહી દયાિનધે॥ ૩॥
સન કુમાર ભગવ સવર્જ્ઞાેઽ સ િવશષેતઃ ।
આ તક્ય સદ્ધયે ણાં ક્ષપ્રધમાર્થર્સાધનમ્॥ ૪॥
ખદ્ય ત માનવા સવ ધનાભાવને કેવલમ્ ।
સદ્ ય ત ધિનનાેઽ યસ્ય નવૈ ધમાર્થર્કામનાઃ॥ ૫॥
દાિરદ્ર્ય વં સની નામ કેન િવદ્યા પ્રક તતા ।
કેન વા બ્રહ્મિવદ્યાઽિપ કેન ત્યુિવના શની॥ ૬॥
સવાર્સાં સારભૂતૈકા િવદ્યાનાં કેન ક તતા ।
પ્રત્યક્ષ સ દ્ધદા બ્રહ્મન્ તામાચ વ દયાિનધે॥ ૭॥
સન કુમાર ઉવાચ-
સાધુ ષં્ટ મહાભાગા સવર્લાેકિહતૈ ષણઃ ।
મહતામષે ધમર્શ્ચ ના યષેા મ ત મે મ તઃ॥ ૮॥
બ્રહ્મિવ મહાદેવમહે દ્રાિદમહાત્મ ભઃ ।
સ પ્રાેક્તં કથયા યદ્ય લ મીનામસહસ્રકમ્॥ ૯॥
યસ્યાેચ્ચારણમાત્રેણ દાિરદ્ર્યાન્મુચ્યતે નરઃ ।
િક પનુ ત જપા પી સવષ્ટાથાર્નવા ુયાત્॥ ૧૦॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અસ્ય શ્રીલ મીિદવ્યસહસ્રનામ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય
આન દકદર્મ ચક્લીતે દરાસતુાદયાે મહાત્માનાે મહષર્યઃ અનુષુ્ટ છ દઃ ।
િવ માયા શ ક્તઃ મહાલ મીઃ પરાદેવતા ।
શ્રીમહાલ મીપ્રસાદદ્વારા સવષ્ટાથર્ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
શ્રી મત્યાિદ ષડઙ્ગ યાસઃ ।
યાનમ-્
પદ્મનાભ પ્રયાં દેવી ં પદ્માક્ષી ં પદ્મવા સનીમ્ ।
પદ્મવક્ત્રાં પદ્મહ તાં વ દે પદ્મામહિનશમ્॥ ૧॥
પૂણ દુવદનાં િદવ્યરત્નાભરણભૂ ષતામ્ ।
વરદાભયહ તાઢ ાં યાયેચ્ચ દ્રસહાેદર મ્॥ ૨॥
ઇચ્છા પાં ભગવત સ ચ્ચદાન દ િપણીમ્ ।
સવર્જ્ઞાં સવર્જનની ં િવ વક્ષ સ્થલાલયામ્॥ ૩॥
દયાલુમિનશં યાયે સખુ સ દ્ધ વ િપણીમ્ ।
યથાપેદેશં જિપ વા, યથાક્રમં દેવ્યૈ સમ યર્,
તત શા ભવીમુદ્રયા લ મીમનુસ ધાય, નામસહસ્રં જપેત્ ।
હિરઃ ૐ॥
િનત્યાગતાન તિનત્યા ન દની જનર જની ।
િનત્યપ્રકા શની ચવૈ વપ્રકાશ વ િપણી॥ ૧॥
મહાલ મીમર્હાકાલી મહાક યા સર વતી ।
ભાેગવૈભવસ ધાત્રી ભક્તાનુગ્રહકાિરણી॥ ૨॥
ઈશાવાસ્યા મહામાયા મહાદેવી મહેશ્વર ।
હૃ લખેા પરમા શ ક્તમાર્ કાબીજ િપણી॥ ૩॥
િનત્યાન દા િનત્યબાેધા નાિદની જનમાેિદની ।
સત્યપ્રત્યયની ચવૈ વપ્રકાશાત્મ િપણી॥ ૪॥
િત્રપુરા ભૈરવી િવદ્યા હંસા વાગીશ્વર શવા ।
વાગ્દેવી ચ મહારાિત્રઃ કાલરાિત્ર સ્ત્રલાેચના॥ ૫॥
ભદ્રકાલી કરાલી ચ મહાકાલી તલાેત્તમા ।
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કાલી કરાલવક્ત્રા તા કામાક્ષી કામદા શભુા॥ ૬॥
ચ ડકા ચ ડ પેશા ચામુ ડા ચક્રધાિરણી ।
ત્રૈલાેક્યજિયની દેવી ત્રૈલાેક્યિવજયાેત્તમા॥ ૭॥
સદ્ધલ મીઃ િક્રયાલ મીમાક્ષલ મીઃ પ્રસાિદની ।
ઉમા ભગવતી દુગાર્ ચા દ્ર દાક્ષાયણી શવા॥ ૮॥
પ્રત્યઙ્ ગરા ધરાવેલા લાેકમાતા હિર પ્રયા ।
પાવર્તી પરમા દેવી બ્રહ્મિવદ્યાપ્રદાિયની॥ ૯॥
અ પા બહુ પા ચ િવ પા િવશ્વ િપણી ।
પ ચભૂતા ત્મકા વાણી પ ચભૂતા ત્મકા પરા॥ ૧૦॥
કાલી મા પ ચકા વાગ્મી હિવઃપ્રત્યિધદેવતા ।
દેવમાતા સરેુશાના દેવગભાર્ઽ બકા તઃ॥ ૧૧॥
સઙ્ખ્યા તઃ િક્રયાશ ક્તઃ પ્રકૃ તમાિહની મહી ।
યજ્ઞિવદ્યા મહાિવદ્યા ગુહ્યિવદ્યા િવભાવર ॥ ૧૨॥ var િવભાવતી
જ્યાે ત મતી મહામાતા સવર્મ ત્રફલપ્રદા ।
દાિરદ્ર્ય વં સની દેવી હૃદયગ્ર થભેિદની॥ ૧૩॥
સહસ્રાિદત્યસઙ્કાશા ચ દ્રકા ચ દ્ર િપણી ।
ગાયત્રી સાેમસ ભૂ ત સાિવત્રી પ્રણવા ત્મકા॥ ૧૪॥
શાઙ્કર વૈ ણવી બ્રાહ્મી સવર્દેવનમસૃ્કતા ।
સવે્યદુગાર્ કુબેરાક્ષી કરવીરિનવા સની॥ ૧૫॥
જયા ચ િવજયા ચવૈ જય તી ચાઽપરા જતા ।
કુ જકા કા લકા શાસ્ત્રી વીણાપુ તકધાિરણી॥ ૧૬॥
સવર્જ્ઞશ ક્ત શ્રીશ ક્તબ્રર્હ્મિવ શવા ત્મકા ।
ઇડાિપઙ્ગ લકામ ય ણાલીત તુ િપણી॥ ૧૭॥
યજ્ઞેશાની પ્રથા દ ક્ષા દ ક્ષણા સવર્માેિહની ।
અષ્ટાઙ્ગયાે ગની દેવી િનબ જ યાનગાેચરા॥ ૧૮॥
સવર્તીથર્ સ્થતા શદુ્ધા સવર્પવર્તવા સની ।
વેદશાસ્ત્રપ્રમા દેવી ષડઙ્ગાિદપદક્રમા॥ ૧૯॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

શવા ધાત્રી શભુાન દા યજ્ઞકમર્ વ િપણી ।
વ્ર તની મનેકા દેવી બ્રહ્માણી બ્રહ્મચાિરણી॥ ૨૦॥
અેકાક્ષરપરા તારા ભવબ ધિવના શની ।
િવશ્વ ભરા ધરાધારા િનરાધારાઽિધક વરા॥ ૨૧॥
રાકા કુહૂરમાવાસ્યા પૂ ણમાઽનુમ તદ્યુર્ તઃ ।
સનીવાલી શવાઽવ યા વૈશ્વદેવી િપશઙ્ ગલા॥ ૨૨॥
િપ પલા ચ િવશાલાક્ષી રક્ષાેઘ્ની ષ્ટકાિરણી ।
દુષ્ટિવદ્રાિવણી દેવી સવાપદ્રવના શની॥ ૨૩॥
શારદા શરસ ધાના સવર્શસ્ત્ર વ િપણી ।
યુદ્ધમ ય સ્થતા દેવી સવર્ભૂતપ્રભ જની॥ ૨૪॥
અયુદ્ધા યુદ્ધ પા ચ શા તા શા ત વ િપણી ।
ગઙ્ગા સર વતીવેણીયમનુાનમર્દાપગા॥ ૨૫॥
સમુદ્રવસનાવાસા બ્રહ્મા ડશ્રાે ણમખેલા ।
પ ચવક્ત્રા દશભુ શદુ્ધસ્ફિટકસિન્નભા॥ ૨૬॥
રક્તા કૃ ણા સતા પીતા સવર્વણાર્ િનર શ્વર ।
કા લકા ચિક્રકા દેવી સત્યા તુ વટુકા સ્થતા॥ ૨૭॥
ત ણી વા ણી નાર જ્યેષ્ઠાદેવી સરેુશ્વર ।
િવશ્વ ભરાધરા કત્ર ગલાગર્લિવભ જની॥ ૨૮॥
સ યારાિત્રિદવાજ્યાે ત્ના કલાકાષ્ઠા િનમે ષકા ।
ઉવ કાત્યાયની શભુ્રા સસંારાણર્વતાિરણી॥ ૨૯॥
કિપલા ક લકાઽશાેકા મ લકાનવમ લકા । var કાૈ લકા
દેિવકા ન દકા શા તા ભ જકા ભયભ જકા॥ ૩૦॥
કાૈ શક વૈિદક દેવી સાૈર પાિધકાઽ તભા ।
િદગ્વસ્ત્રા નવવસ્ત્રા ચ ક યકા કમલાેદ્ભવા॥ ૩૧॥
શ્રી સાૈ યલક્ષણાઽતીતદુગાર્ સતૂ્રપ્રબાેિધકા ।
શ્રદ્ધા મેધા કૃ તઃ પ્રજ્ઞા ધારણા કા તરેવ ચ॥ ૩૨॥
શ્રુ તઃ ત ર્ તધર્ યા ભૂ તિર ષ્ટમર્ની ષણી ।
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િવર ક્તવ્યાર્િપની માયા સવર્માયાપ્રભ જની॥ ૩૩॥
માહે દ્ર મિ ત્રણી સહી ચે દ્ર લ વ િપણી ।
અવસ્થાત્રયિનમુર્ક્તા ગુણત્રયિવવ જતા॥ ૩૪॥
ઈષણાત્રયિનમુર્ક્તા સવર્રાેગિવવ જતા ।
યાે ગ યાના તગ યા ચ યાેગ યાનપરાયણા॥ ૩૫॥
ત્રયી શખા િવશષેજ્ઞા વેદા તજ્ઞાન િપણી ।
ભારતી કમલા ભાષા પદ્મા પદ્મવતી કૃ તઃ॥ ૩૬॥
ગાૈતમી ગાેમતી ગાૈર ઈશાના હંસવાહની ।
નારાયણી પ્રભાધારા હ્નવી શઙ્કરાત્મ ॥ ૩૭॥
ચત્રઘ ટા સનુ દા શ્રીમાર્નવી મનુસ ભવા ।
ત ભની ક્ષાે ભણી માર ભ્રા મણી શત્રુમાિરણી॥ ૩૮॥
માેિહની દ્વે ષણી વીરા અઘાેરા દ્ર િપણી ।
દ્રકૈાદ શની પુ યા કલ્યાણી લાભકાિરણી॥ ૩૯॥

દેવદુગાર્ મહાદુગાર્ વ દુગાર્ઽષ્ટભૈરવી ।
સયૂર્ચ દ્રા ગ્ પા ચ ગ્રહનક્ષત્ર િપણી॥ ૪૦॥
બ દુનાદકલાતીતા બ દુનાદકલા ત્મકા ।
દશવાયજુયાકારા કલાષાેડશસયંુતા॥ ૪૧॥
કા યપી કમલાદેવી નાદચક્રિનવા સની ।
ડાધારા સ્થરા ગુહ્યા દેિવકા ચક્ર િપણી॥ ૪૨॥
અિવદ્યા શાવર્ર ભુ જ ભાસરુિનબિહણી ।
શ્રીકાયા શ્રીકલા શભુ્રા કમર્િનમૂર્લકાિરણી॥ ૪૩॥
આિદલ મીગુર્ણાધારા પ ચબ્રહ્મા ત્મકા પરા ।
શ્રુ તબ્રર્હ્મમખુાવાસા સવર્સ પ ત્ત િપણી॥ ૪૪॥
તસ િવની મતૈ્રી કા મની કામવ જતા ।
િનવાર્ણમાગર્દા દેવી હં સની કા શકા ક્ષમા॥ ૪૫॥
સપયાર્ ગુ ણની ભન્ના િનગુર્ણા ખ ડતાશભુા ।
વા મની વેિદની શક્યા શા બર ચક્રધાિરણી॥ ૪૬॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

દ ડની મુ ડની વ્યાઘ્રી શ ખની સાેમસહં તઃ ।
ચ તામ ણ શ્ચદાન દા પ ચબાણાગ્રબાેિધની॥ ૪૭॥ var પ ચબાણપ્રબાેિધની
બાણશ્રે ણ સહસ્રાક્ષી સહસ્રભજુપાદુકા ।
સ યાવ લ સ્ત્રસ યાખ્યા બ્રહ્મા ડમ ણભષૂણા॥ ૪૮॥
વાસવી વા ણીસનેા કુ લકા મ ત્રર જની ।
જતપ્રાણ વ પા ચ કા તા કા યવરપ્રદા॥ ૪૯॥
મ ત્રબ્રાહ્મણિવદ્યાથાર્ નાદ પા હિવ મતી ।
આથવર્ણી શ્રુ તશૂ યા ક પનાવ જતા સતી॥ ૫૦॥
સત્તા તઃ પ્રમાઽમેયાઽપ્ર મ તઃ પ્રાણદા ગ તઃ ।
અવણાર્ પ ચવણાર્ ચ સવર્દા ભવુનેશ્વર ॥ ૫૧॥
ત્રૈલાેક્યમાેિહની િવદ્યા સવર્ભત્ર ક્ષરાઽક્ષરા ।
િહર યવણાર્ હિરણી સવાપદ્રવના શની॥ ૫૨॥
કૈવલ્યપદવીરેખા સયૂર્મ ડલસં સ્થતા ।
સાેમમ ડલમ યસ્થા વિહ્નમ ડલસં સ્થતા॥ ૫૩॥
વાયુમ ડલમ યસ્થા વ્યાેમમ ડલસં સ્થતા ।
ચિક્રકા ચક્રમ યસ્થા ચક્રમાગર્પ્રવ તની॥ ૫૪॥
કાેિકલાકુલચકે્રશા પક્ષ તઃ પં ક્તપાવની ।
સવર્ સદ્ધા તમાગર્સ્થા ષડ્વણાર્વરવ જતા॥ ૫૫॥
શર દ્રહરા હ ત્રી સવર્સહંારકાિરણી ।
પુ ષા પાૈ ષી તુ ષ્ટ સવર્ત ત્રપ્રસૂ તકા॥ ૫૬॥
અધર્નાર શ્વર દેવી સવર્િવદ્યાપ્રદાિયની ।
ભાગર્વી યાજુષીિવદ્યા સવાપિનષદા સ્થતા॥ ૫૭॥
વ્યાેમકેશા ખલપ્રાણા પ ચકાેશિવલક્ષણા ।
પ ચકાેશા ત્મકા પ્રત્યક્પ ચબ્રહ્મા ત્મકા શવા॥ ૫૮॥
જગ જરાજિનત્રી ચ પ ચકમર્પ્રસૂ તકા ।
વાગ્દેવ્યાભરણાકારા સવર્કા ય સ્થત સ્થ તઃ॥ ૫૯॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અષ્ટાદશચતુ ષ ષ્ઠપીિઠકા િવદ્યયા યુતા ।
કા લકાકષર્ણ યામા ય ક્ષણી િકન્નરેશ્વર ॥ ૬૦॥
કેતક મ લકાશાેકા વારાહી ધરણી ધ્રવુા ।
નાર સહી મહાેગ્રાસ્યા ભક્તાનામા તના શની॥ ૬૧॥
અ તબર્લા સ્થરા લ મીજર્રામરણના શની ।
શ્રીર જતા મહાકાયા સાેમસયૂાર્ ગ્ લાેચના॥ ૬૨॥
અિદ તદવમાતા ચ અષ્ટપતુ્રાઽષ્ટયાે ગની ।
અષ્ટપ્રકૃ તરષ્ટાષ્ટિવભ્રાજ દ્વકૃતાકૃ તઃ॥ ૬૩॥
દુ ભક્ષ વં સની દેવી સીતા સત્યા ચ ક્મણી ।
ખ્યા ત ભાગર્વી દેવી દેવયાેિન તપ વની॥ ૬૪॥
શાક ભર મહાશાેણા ગ ડાપેિરસં સ્થતા ।
સહગા વ્યાઘ્રગા દેવી વાયુગા ચ મહાિદ્રગા॥ ૬૫॥
અકારાિદક્ષકારા તા સવર્િવદ્યાિધદેવતા ।
મ ત્રવ્યાખ્યાનિનપુણા જ્યાે ત શાસૈ્ત્રકલાેચના॥ ૬૬॥
ઇડાિપઙ્ગ લકામ યાસષુુ ા ગ્ર થભેિદની ।
કાલચક્રાશ્રયાપેેતા કાલચક્ર વ િપણી॥ ૬૭॥
વૈશારદ મ ત શ્રેષ્ઠા વિરષ્ઠા સવર્દ િપકા ।
વનૈાયક વરારાેહા શ્રાે ણવેલા બિહવર્ લઃ॥ ૬૮॥
જ ભની જૃ ભણી જૃ ભકાિરણી ગણકાિરકા ।
શરણી ચિક્રકાઽન તા સવર્વ્યાિધ ચિક સક ॥ ૬૯॥
દેવક દેવસઙ્કાશા વાિરિધઃ ક ણાકરા ।
શવર્ર સવર્સ પન્ના સવર્પાપપ્રભ જની॥ ૭૦॥
અેકમાત્રા દ્વમાત્રા ચ િત્રમાત્રા ચ તથાપરા ।
અધર્માત્રા પરા સૂ મા સૂ માથાર્ઽથર્પરાઽપરા॥ ૭૧॥
અેકવીરા િવશષેાખ્યા ષષ્ઠ દેવી મન વની ।
નૈ ક યાર્ િન કલાલાેકા જ્ઞાનકમાર્િધકા ગુણા॥ ૭૨॥
સબ વાન દસ દાેહા વ્યાેમાકારાઽિન િપતા ।
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ગદ્યપદ્યા ત્મકા વાણી સવાર્લઙ્કારસયંુતા॥ ૭૩॥
સાધુબ ધપદ યાસા સવાકાે ઘિટકાવ લઃ ।
ષટ્કમાર્ કકર્શાકારા સવર્કમર્િવવ જતા॥ ૭૪॥
આિદત્યવણાર્ ચાપણાર્ કા મની વર િપણી ।
બ્રહ્માણી બ્રહ્મસ તાના વેદવાગીશ્વર શવા॥ ૭૫॥
પુરાણ યાયમીમાંસાધમર્શાસ્ત્રાગમશ્રુતા ।
સદ્યાવેેદવતી સવાર્ હંસી િવદ્યાિધદેવતા॥ ૭૬॥
િવશ્વેશ્વર જગદ્ધાત્રી િવશ્વિનમાર્ણકાિરણી ।
વૈિદક વેદ પા ચ કા લકા કાલ િપણી॥ ૭૭॥
નારાયણી મહાદેવી સવર્ત વપ્રવ તની ।
િહર યવણર્ પા ચ િહર યપદસ ભવા॥ ૭૮॥
કૈવલ્યપદવી પુ યા કૈવલ્યજ્ઞાનલ ક્ષતા ।
બ્રહ્મસ પ ત્ત પા ચ બ્રહ્મસ પ ત્તકાિરણી॥ ૭૯॥
વા ણી વા ણારા યા સવર્કમર્પ્રવ તની ।
અેકાક્ષરપરાઽઽયુક્તા સવર્દાિરદ્ર્યભ જની॥ ૮૦॥
પાશાંકુશા વતા િદવ્યા વીણાવ્યાખ્યાક્ષસતૂ્ર ત્ ।
અેકમૂ તસ્ત્રયીમૂ તમર્ધુકૈટભભ જની॥ ૮૧॥
સાખં્યા સાખં્યવતી વાલા વલ તી કામ િપણી ।
ગ્ર તી સવર્સ પ ત્ત સષુુપ્તા વેષ્ટદાિયની॥ ૮૨॥ var વેષ્ટદાિયની

કપા લની મહાદંષ્ટ્ર ા ભ્રુકુટ કુિટલાનના ।
સવાર્વાસા સવુાસા ચ હત્ય ષ્ટશ્ચ શક્વર ॥ ૮૩॥
છ દાેગણપ્ર તષ્ઠા ચ ક માષી ક ણા ત્મકા ।
ચ મતી મહાઘાષેા ખડ્ગચમર્ધરાઽશિનઃ॥ ૮૪॥
શ પવૈ ચ યિવદ્યાેતા સવર્તાેભદ્રવા સની ।
અ ચ ત્યલક્ષણાકારા સતૂ્રભા યિનબ ધના॥ ૮૫॥
સવર્વેદાથર્સ પ ત્ત સવર્શાસ્ત્રાથર્મા કા ।
અકારાિદક્ષકારા તસવર્વણર્કૃતસ્થલા॥ ૮૬॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સવર્લ મી સદાન દા સારિવદ્યા સદા શવા ।
સવર્જ્ઞા સવર્શ ક્તશ્ચ ખેચર પગાે ચ્છ્ર તા॥ ૮૭॥
અ ણમાિદગુણાપેેતા પરા કાષ્ઠા પરા ગ તઃ ।
હંસયુક્તિવમાનસ્થા હંસા ઢા શ શપ્રભા॥ ૮૮॥
ભવાની વાસનાશ ક્તરાકૃ તસ્થા ખલાઽ ખલા ।
ત ત્રહેતુિવ ચત્રાઙ્ગી વ્યાેમગઙ્ગાિવનાેિદની॥ ૮૯॥
વષાર્ ચ વા ષકા ચવૈ ઋગ્યજુ સામ િપણી ।
મહાનદ નદ પુ યાઽગ યપુ યગુણિક્રયા॥ ૯૦॥
સમાિધગતલ યાથાર્ શ્રાેતવ્યા વ પ્રયા ઘ્ ણા ।
નામાક્ષરપરા દેવી ઉપસગર્નખા ચતા॥ ૯૧॥
િનપાતાે દ્વયીજઙ્ઘા મા કા મ ત્ર િપણી ।
આસીના ચ શયાના ચ તષ્ઠ તી ધાવનાિધકા॥ ૯૨॥
લક્ષ્યલક્ષણયાેગાઢ ા તાદૂ્ર યગણનાકૃ તઃ ।
સકૈ પા નૈક પા સે દુ પા તદાકૃ તઃ॥ ૯૩॥
સમાસત દ્ધતાકારા િવભ ક્તવચના ત્મકા ।
વાહાકારા વધાકારા શ્રીપત્યધાર્ઙ્ગન દની॥ ૯૪॥
ગ ભીરા ગહના ગુહ્યા યાેિન લઙ્ગાધર્ધાિરણી ।
શષેવાસિુકસસંવે્યા ચષાલા વરવ ણની॥ ૯૫॥
કા યાકારસ પ ત્તઃ ક લકૃન્મ ત્રક લકા ।
શ ક્તબી ત્મકા સવર્મ ત્રેષ્ટાક્ષયકામના॥ ૯૬॥
આગ્ ેયી પા થવા આ યા વાયવ્યા વ્યાેમકેતના ।
સત્યજ્ઞાના ત્મકાઽઽન દા બ્રાહ્મી બ્રહ્મ સનાતની॥ ૯૭॥ var ન દા
અિવદ્યાવાસના માયાપ્રકૃ ત સવર્માેિહની ।
શ ક્તધાર્રણશ ક્તશ્ચ ચદ ચચ્છ ક્તયાે ગની॥ ૯૮॥
વક્ત્રા ણા મહામાયા મર ચમર્દમિદની ।
િવરાડ્ વાહા વધા શદુ્ધા ની પા ત સભુ ક્તગા॥ ૯૯॥ via િવરાટ્
િન િપતાદ્વયીિવદ્યા િનત્યાિનત્ય વ િપણી ।
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

વૈરાજમાગર્સ ચારા સવર્સ પથદ શની॥ ૧૦૦॥
લ ધર ડાની ચ ભવાની ભવભ જની ।

ત્રૈકા લકજ્ઞાનત તુ સ્ત્રકાલજ્ઞાનદાિયની॥ ૧૦૧॥
નાદાતીતા તઃ પ્રજ્ઞા ધાત્રી પા િત્રપુ કરા ।
પરા જતાિવધાનજ્ઞા િવશે ષતગુણા ત્મકા॥ ૧૦૨॥
િહર યકે શની હેમબ્રહ્મસતૂ્રિવચક્ષણા ।
અસખં્યયેપરાધાર્ ત વરવ્ય જનવખૈર ॥ ૧૦૩॥
મધુ જહ્વા મધુમતી મધુમાસાેદયા મધુઃ ।
માધવી ચ મહાભાગા મેઘગ ભીરિન વના॥ ૧૦૪॥
બ્રહ્મિવ મહેશાિદજ્ઞાતવ્યાથર્િવશષેગા ।
નાભાૈ વિહ્ન શખાકારા લલાટે ચ દ્રસિન્નભા॥ ૧૦૫॥
ભ્રૂમ યે ભાસ્કરાકારા સવર્તારાકૃ તહૃર્િદ ।
કૃ ત્તકાિદભર ય તનક્ષત્રેષ્ટ ા ચતાેદયા॥ ૧૦૬॥
ગ્રહિવદ્યા ત્મકા જ્યાે તજ્યા તિવન્મ ત િવકા ।
બ્રહ્મા ડગ ભણી બાલા સપ્તાવરણદેવતા॥ ૧૦૭॥
વૈરા ેત્તમસામ્રાજ્યા કુમારકુશલાેદયા ।
બગલા ભ્રમરા બા ચ શવદૂતી શવા ત્મકા॥ ૧૦૮॥
મે િવ યાિદસસં્થાના કા મીરપુરવા સની ।
યાેગિનદ્રા મહાિનદ્રા િવિનદ્રા રાક્ષસા શ્રતા॥ ૧૦૯॥
સવુણર્દા મહાગઙ્ગા પ ચાખ્યા પ ચસહં તઃ ।
સપુ્ર તા સવુીરા ચ સપુાષેા સપુ ત શવા॥ ૧૧૦॥
સગુ્ હા રક્તબી તા હતક દપર્ િવકા ।
સમુદ્રવ્યાેમમ યસ્થા સમ બ દુસમાશ્રયા॥ ૧૧૧॥
સાૈભાગ્યરસ વાતુ સારાસારિવવેકદક્ૃ ।
િત્રવલ્યાિદસપુુષ્ટાઙ્ગા ભારતી ભરતા શ્રતા॥ ૧૧૨॥
નાદબ્રહ્મમયીિવદ્યા જ્ઞાનબ્રહ્મમયીપરા ।
બ્રહ્મનાડી િન ક્તશ્ચ બ્રહ્મકૈવલ્યસાધનમ્॥ ૧૧૩॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કા લકેયમહાેદારવીયર્િવક્રમ િપણી ।
વડબા ગ્ શખાવક્ત્રા મહાકબલતપર્ણા॥ ૧૧૪॥
મહાભૂતા મહાદપાર્ મહાસારા મહાક્રતુઃ ।
પ જભૂતમહાગ્રાસા પ ચભૂતાિધદેવતા॥ ૧૧૫॥
સવર્પ્રમાણા સ પ ત્ત સવર્રાેગપ્ર તિક્રયા ।
બ્રહ્મા ડા તબર્િહવ્યાર્પ્તા િવ વક્ષાેિવભષૂણી॥ ૧૧૬॥
શાઙ્કર િવિધવક્ત્રસ્થા પ્રવરા વરહેતુક ।
હેમમાલા શખામાલા િત્ર શખા પ ચમાેચના॥ ૧૧૭॥ var લાેચના
સવાર્ગમસદાચારમયાર્દા યાતુભ જની । var સદાચાર મયાર્દાયાતુ
પુ યશ્લાેકપ્રબ ધાઢ ા સવાર્ તયાર્ મ િપણી॥ ૧૧૮॥
સામગાનસમારા યા શ્રાતે્રકણર્રસાયનમ્ ।
વલાેકૈક વાતુભર્દ્રાેદારિવલાેકના॥ ૧૧૯॥

તિટ કાેિટલસ કા ત ત ણી હિરસુ દર ।
મીનનતે્રા ચ સે દ્રાક્ષી િવશાલાક્ષી સમુઙ્ગલા॥ ૧૨૦॥
સવર્મઙ્ગલસ પન્ના સાક્ષાન્મઙ્ગલદેવતા ।
દેહહૃદ્દ િપકા દ પ્ત જહ્મપાપપ્રણા શની॥ ૧૨૧॥
અધર્ચ દ્રાે લસદં્દષ્ટ્ર ા યજ્ઞવાટ િવલા સની ।
મહાદુગાર્ મહાે સાહા મહાદેવબલાેદયા॥ ૧૨૨॥
ડાિકનીડ્યા શાિકનીડ્યા સાિકનીડ્યા સમ તજુટ્ ।
િનરઙુ્કશા નાિકવ દ્યા ષડાધારાિધદેવતા॥ ૧૨૩॥
ભવુનજ્ઞાિનિન શ્રેણી ભવુનાકારવ લર ।
શાશ્વતી શાશ્વતાકારા લાેકાનુગ્રહકાિરણી॥ ૧૨૪॥
સારસી માનસી હંસી હંસલાેકપ્રદાિયની ।
ચન્મુદ્રાલઙૃ્કતકરા કાેિટસયૂર્સમપ્રભા॥ ૧૨૫॥
સખુપ્રા ણ શરાેરેખા સદદષૃ્ટપ્રદાિયની । var નદ
સવર્સાઙ્કયર્દાષેઘ્ની ગ્રહાપેદ્રવના શની॥ ૧૨૬॥

lakShmIsahasranAmastotraskanda.pdf 11



॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

દ્રજ તુભયઘ્ની ચ િવષરાેગાિદભ જની ।
સદાશા તા સદાશદુ્ધા ગ્ હ ચ્છદ્રિનવાિરણી॥ ૧૨૭॥
ક લદાષેપ્રશમની કાેલાહલપુરિ સ્થતા ।
ગાૈર લાક્ષણક મખુ્યા જઘ યાકૃ તવ જતા॥ ૧૨૮॥ var લાક્ષ ણક
માયા િવદ્યા મૂલભૂતા વાસવી િવ ચેતના ।
વાિદની વસુ પા ચ વસરુત્નપિરચ્છદા॥ ૧૨૯॥
છા દસી ચ દ્રહૃદયા મ ત્ર વચ્છ દભૈરવી ।
વનમાલા વજૈય તી પ ચિદવ્યાયુધા ત્મકા॥ ૧૩૦॥
પીતા બરમયી ચ ચ કાૈ તુભા હિરકા મની ।
િનત્યા ત યા રમા રામા રમણી ત્યુભ જની॥ ૧૩૧॥ var ભ જની
જ્યેષ્ઠા કાષ્ઠા ધિનષ્ઠા તા શરાઙ્ગી િનગુર્ણ પ્રયા ।
મતૈ્રેયા મત્રિવ દા ચ શે યશષેકલાશયા॥ ૧૩૨॥
વારાણસીવાસરતા ચાયાર્વતર્જન તુતા ।
જગદુ પ ત્તસસં્થાનસહંારત્રયકારણમ્॥ ૧૩૩॥
વમ બ િવ સવર્ વં નમ તેઽ તુ મહેશ્વિર ।
નમ તે સવર્લાેકાનાં જન યૈ પુ યમૂતર્યે॥ ૧૩૪॥
સદ્ધલ મીમર્હાકા લ મહલ મ નમાેઽ તુ તે ।
સદ્યાે તાિદપ ચા ગ્ પા પ ચકપ ચકમ્॥ ૧૩૫॥
ય ત્રલ મીભર્વત્યાિદરાદ્યાદ્યે તે નમાે નમઃ ।
ષ્ટ ાિદકારણાકારિવતતે દાષેવ જતે॥ ૧૩૬॥

જગ લ મીજર્ગન્માતિવ પ ત્ન નમાેઽ તુ તે । var લ મ જગન્
નવકાેિટમહાશ ક્તસમપુાસ્યપદા બુજે॥ ૧૩૭॥
કન સાવૈણર્રત્નાઢ ે સવાર્ભરણભૂ ષતે ।
અન તાિનત્યમિહષીપ્રપ ચેશ્વરનાયિક॥ ૧૩૮॥
અત્યુ ચ્છ્ર તપદા તસ્થે પરમવ્યાેમનાયિક ।
નાક ષ્ઠગતારા યે િવ લાેકિવલા સિન॥ ૧૩૯॥
વૈકુ ઠરાજમિહ ષ શ્રીરઙ્ગનગરા શ્રતે ।
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

રઙ્ગનાયિક ભપૂુિત્ર કૃ ણે વરદવ લભે॥ ૧૪૦॥
કાેિટબ્રહ્માિદસસંવે્યે કાેિટ દ્રાિદક તતે ।
માતુલુઙ્ગમયં ખેટં સાવૈણર્ચષકં તથા॥ ૧૪૧॥
પદ્મદ્વયં પૂણર્કુ ભં ક ર ચ વરદાભયે ।
પાશમઙુ્કશકં શઙ્ખં ચકં્ર શલંૂ કૃપા ણકામ્॥ ૧૪૨॥
ધનુબાર્ણાૈ ચાક્ષમાલાં ચન્મુદ્રામિપ બભ્રતી ।
અષ્ટાદશભજેુ લ મીમર્હાષ્ટાદશપીઠગે॥ ૧૪૩॥
ભૂ મનીલાિદસસંવે્યે વા મ ચત્તાનવુ તિન।
પદ્મે પદ્માલયે પ દ્મ પૂણર્કુ ભા ભષે ચતે॥ ૧૪૪॥
ઇ દરે દ દરાભા ક્ષ ક્ષીરસાગરક યકે । var ઇ દરે દ વરાભા ક્ષ
ભાગર્િવ વં વત ત્રેચ્છા વશીકૃતજગ પ તઃ॥ ૧૪૫॥
મઙ્ગલં મઙ્ગલાનાં વં દેવતાનાં ચ દેવતા ।
વમુત્તમાેત્તમાના ચ વં શ્રેયઃ પરમા તમ્॥ ૧૪૬॥
ધનધા યા ભ દ્ધશ્ચ સાવર્ભાૈમસખુાેચ્છ્ર યા ।
આ દાે લકાિદસાૈભાગ્યં મત્તેભાિદમહાેદયઃ॥ ૧૪૭॥
પતુ્રપાતૈ્રા ભ દ્ધશ્ચ િવદ્યાભાેગબલાિદકમ્ ।
આયુરારાેગ્યસ પ ત્તરષ્ટૈશ્વય વમવે િહ॥ ૧૪૮॥
પદમવે િવભૂ તશ્ચ સૂ માસૂ મતરાગ તઃ । var પરમેશિવભૂ તશ્ચ
સદયાપાઙ્ગસ દત્તબ્રહ્મે દ્રાિદપદ સ્થ તઃ॥ ૧૪૯॥
અવ્યાહતમહાભાગ્યં વમવેાક્ષાે યિવક્રમઃ ।
સમ વયશ્ચ વેદાનામિવરાેધ વમવે િહ॥ ૧૫૦॥
િનઃશ્રેયસપદપ્રા પ્તસાધનં ફલમવે ચ ।
શ્રીમ ત્રરાજરાજ્ઞી ચ શ્રીિવદ્યા ક્ષેમકાિરણી॥ ૧૫૧॥
શ્રીબીજજપસ તુષ્ટા અ હ્ર ી ં શ્રી ં બીજપા લકા ।
પ્રપ ત્તમાગર્સલુભા િવ પ્રથમિકઙ્કર ॥ ૧૫૨॥
ક્લીઙ્કારાથર્સિવત્રી ચ સાૈમઙ્ગલ્યાિધદેવતા ।
શ્રીષાેડશાક્ષર િવદ્યા શ્રીય ત્રપુરવા સની॥ ૧૫૩॥
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॥ શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યે શવે સવાર્થર્સાિધકે ।
શર યે ય બકે દેિવ નારાય ણ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૫૪॥
પનુઃ પનુનર્મ તેઽ તુ સાષ્ટાઙ્ગમયુતં પનુઃ ।
સન કુમાર ઉવાચ-
અેવં તુતા મહાલ મીબ્રર્હ્મ દ્રાિદ ભ સરૈુઃ ।
નમદ્ ભરાતદ નૈશ્ચ િન વ વૈભાગવ જતૈઃ॥ ૧॥ var િન સ વૈ
જ્યેષ્ઠા જુષ્ટૈશ્ચ િન શ્રીકૈ સસંારા વપરાયણૈઃ ।
િવ પત્ની દદાૈ તષેાં દશર્નં દૃ ષ્ટતપર્ણમ્॥ ૨॥
શર પૂણ દુકાેટ ાભધવલાપાઙ્ગવીક્ષણૈઃ ।
સવાર્ સ વસમાિવષ્ટાંશ્ચકે્ર હૃષ્ટા વરં દદાૈ॥ ૩॥
મહાલ મી વાચ-
ના ાં સાષ્ટસહસ્રં મે પ્રમાદાદ્વાિપ ય સકૃત્ ।
ક તર્યેત્ત કુલે સતં્ય વસા યાચ દ્રતારકમ્॥ ૪॥
િક પનુિનયમા જપુ્તમર્દેકશરણસ્ય ચ ।
મા વ સાનુક પાહં પાષેક સ્યામહિનશમ્॥ ૫॥
મન્નામ તવતાં લાેકે દુલર્ભં ના ત ચ તતમ્ । var તવુ
મ પ્રસાદેન સવઽિપ વ વેષ્ટાથર્મવા સ્યથ॥ ૬॥
લુપ્તવૈ ણવધમર્સ્ય મદ્વ્રતે વવક ણનઃ । var ક તનઃ
ભ ક્તપ્રપ ત્તહીનસ્ય વ દ્યાે ના ાં જરાિપ મે॥ ૭॥
ત માદવ યં તૈદાષૈિવહીનઃ પાપવ જતઃ ।
જપે સાષ્ટસહસ્રં મે ના ાં પ્રત્યહમાદરાત્॥ ૮॥
સાક્ષાદલ મીપતુ્રાેઽિપ દુભાર્ગ્યાેઽ યલસાેઽિપ વા ।
અપ્રયત્નાેઽિપ મૂઢાેઽિપ િવકલઃ પ તતાેઽિપ ચ॥ ૯॥
અવશા પ્રા ુયાદ્ભાગ્યં મ પ્રસાદેન કેવલમ્ ।
હેયમ ચરાદે્દવાઃ વરદાનાય િપનઃ॥ ૧૦॥

દદા મ સવર્ મષ્ટાથ લ મી ત મરતાં ધ્રવુમ્ ।
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સન કુમાર ઉવાચ-
ઇત્યુ વાઽ તદર્ધે લ મીવ ણવી ભગવ કલા॥ ૧૧॥
ઇષ્ટાપૂત ચ સકૃુતં ભાગધેયં ચ ચ તતમ્ ।
વં વં સ્થાનં ચ ભાેગં ચ િવજયં લે ભરે સરુાઃ॥ ૧૨॥
તદેતત્ પ્રવદા યદ્ય લ મીનામસહસ્રકમ્ । var તદેતદ્વાે દદામદ્ય
યાે ગનઃ પઠત ક્ષપં્ર ચ તતાથાર્નવા સ્યથ॥ ૧૩॥
ગાગ્યર્ ઉવાચ-
સન કુમારાેયાેગી દ્ર ઇત્યુ વા સ દયાિનિધઃ । var સન કુમાર
અનુગ્ હ્ય યયાૈ ક્ષપં્ર તાંશ્ચ દ્વાદશયાે ગનઃ॥ ૧૪॥
ત માદેતદ્રહસ્ય ચ ગાે યં જ યં પ્રયત્નતઃ ।
અષ્ટ યાં ચ ચતુદર્ યાં નવ યાં ગવુાસરે॥ ૧૫॥
પાૈણર્માસ્યામમાયાં ચ પવર્કાલે િવશષેતઃ ।
જપેદ્વા િનત્યકાયષુ સવાર્ કામાનવા ુયાત્॥ ૧૬॥
॥ ઇ ત શ્રીસ્ક દપુરાણે સન કુમારસિંહતાયાં
લ મીસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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