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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
અથ ષડ સ્ત્રશઃ પટલઃ

શ્રીઆન દભૈરવી ઉવાચ
અથ કા ત પ્રવક્ષ્યા મ કુ ડલીચેતનાિદકમ્ ।
સહસ્રનામસકલં કુ ડ લ યાઃ પ્રયં સખુમ્॥ ૩૬-૧॥
અષ્ટાેત્તરં મહાપુ યં સાક્ષાત્ સ દ્ધપ્રદાયકમ્ ।
તવ પ્રેમવશનેવૈ કથયા મ વ તત્॥ ૩૬-૨॥
િવના યજનયાેગેન િવના યાનને ય ફલમ્ ।
ત ફલં લભતે સદ્યાે િવદ્યાયાઃ સકૃુપા ભવેત્॥ ૩૬-૩॥
યા િવદ્યા ભવુનેશાની ત્રૈલાેક્યપિરપૂ જતા ।
સા દેવી કુ ડલી માતા ત્રૈલાેક્યં પા ત સવર્દા॥ ૩૬-૪॥
તસ્યા નામ સહસ્રા ણ અષ્ટાેત્તરશતાિન ચ ।
શ્રવણા પઠનાન્મ ત્રી મહાભક્તાે ભવેિદહ॥ ૩૬-૫॥
અેિહકે સ ભવેન્નાથ વન્મુક્તાે મહાબલી॥ ૩૬-૬॥

અસ્ય શ્રીમન્મહાકુ ડલીસાષ્ટાેત્તરસહસ્રનામ તાતે્રસ્ય
બ્રહ્મષીજર્ગતીચ્છ દાે ભગવતી
શ્રીમન્મહાકુ ડલીદેવતા સવર્યાેગસ દ્ધ સદ્ યથ િવિનયાેગઃ॥
કુલેશ્વર કુલાન દા કુલીના કુલકુ ડલી ।
શ્રીમન્મહાકુ ડલી ચ કુલક યા કુલ પ્રયા॥ ૩૬-૭॥
કુલક્ષતે્ર સ્થતા કાૈલી કુલીનાથર્પ્રકા શની ।
કુલાખ્યા કુલમાગર્સ્થા કુલશાસ્ત્રાથર્પા તની॥ ૩૬-૮॥
કુલજ્ઞા કુલયાેગ્યા ચ કુલપુ પપ્રકા શની
કુલીના ચ કુલા યક્ષા કુલચ દનલેિપતા॥ ૩૬-૯॥
કુલ પા કુલાેદ્ભૂતા કુલકુ ડ લવા સની ।
કુલા ભન્ના કુલાે પન્ના કુલાચારિવનાેિદની॥ ૩૬-૧૦॥
કુલ ક્ષસમુદ્ભૂતા કુલમાલા કુલપ્રભા ।
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કુલજ્ઞા કુલમ યસ્થા કુલકઙ્કણશાે ભતા॥ ૩૬-૧૧॥
કુલાેત્તરા કાૈલપૂ કુલાલાપા કુલિક્રયા ।
કુલભેદા કુલપ્રાણા કુલદેવી કુલ તુ તઃ॥ ૩૬-૧૨॥
કાૈ લકા કા લકા કાલ્યા ક લ ભન્ના કલાકલા ।
ક લક મષહ ત્રી ચ ક લદાષેિવના શની॥ ૩૬-૧૩॥
કઙ્કાલી કેવલાન દા કાલજ્ઞા કાલધાિરણી ।
કાૈતુક કાૈમુદ કેકા કાકા કાકલયા તરા॥ ૩૬-૧૪॥
કાેમલાઙ્ગી કરાલાસ્યા ક દપૂજ્યા ચ કાેમલા ।
કૈશાેર કાકપુચ્છસ્થા ક બલાસનવા સની॥ ૩૬-૧૫॥
કૈકેયીપૂ જતા કાેલા કાેલપતુ્રી કિપ વ ।
કમલા કમલાક્ષી ચ ક બલાશ્વતર પ્રયા॥ ૩૬-૧૬॥
ક લકાભઙ્ગદાષેસ્થા કાલજ્ઞા કાલકુ ડલી ।
કાવ્યદા કિવતા વાણી કાલસ દભર્ભેિદની॥ ૩૬-૧૭॥
કુમાર ક ણાકારા કુ સૈ યિવના શની ।
કા તા કુલગતા કામા કા મની કામના શની॥ ૩૬-૧૮॥
કામાેદ્ભવા કામક યા કેવલા કાલઘા તની ।
કૈલાસ શખરા ઢા કૈલાસપ તસિેવતા॥ ૩૬-૧૯॥
કૈલાસનાથન મતા કેયૂરહારમ ડતા ।
ક દપાર્ કિઠનાન દા કુલગા ક ચકૃત્યહા॥ ૩૬-૨૦॥
કમલાસ્યા કઠાેરા ચ ક ટ પા કિટ સ્થતા ।
ક દેશ્વર ક દ પા કાે લકા ક દવા સની॥ ૩૬-૨૧॥
કૂટસ્થા કૂટભક્ષા ચ કાલકૂટિવના શની ।
કામાખ્યા કમલા કા યા કામરાજતનૂદ્ભવા॥ ૩૬-૨૨॥
કામ પધરા કમ્રા કમનીયા કિવ પ્રયા ।
ક નના ક જહ તા ક જપત્રાયતેક્ષણા॥ ૩૬-૨૩॥
કાિકની કામ પસ્થા કામ પપ્રકા શની ।
કાેલાિવ વં સની કઙ્કા કલઙ્કાકર્કલિઙ્કની॥ ૩૬-૨૪॥
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

મહાકુલનદ કણાર્ કણર્કા ડિવમાેિહની ।
કા ડસ્થા કા ડક ણા કમર્કસ્થા કુટુ બની॥ ૩૬-૨૫॥
કમલાભા ભવા ક લા ક ણા ક ણામયી ।
ક ણેશી કરાકત્ર ક ર્હ તા કલાેદયા॥ ૩૬-૨૬॥
કા યસાગરાેદ્ભૂતા કા ય સ ધવુા સની ।
કાત્તીકેશી કાત્તીકસ્થા કાત્તીકપ્રાણપાલની॥ ૩૬-૨૭॥
ક ણાિનિધપજૂ્યા ચ કરણીયા િક્રયા કલા ।
ક પસ્થા ક પિનલયા ક પાતીતા ચ ક પતા॥ ૩૬-૨૮॥
કુલયા કુલિવજ્ઞાના કષીણી કાલરાિત્રકા ।
કૈવલ્યદા કાેકરસ્થા કલમ રર જની॥ ૩૬-૨૯॥
કલય તી કાલ જહ્વા િકઙ્કરાસનકાિરણી ।
કુમુદા કુશલાન દા કાૈશલ્યાકાશવા સની॥ ૩૬-૩૦॥
કસાપહાસહ ત્રી ચ કૈવલ્યગુણસ ભવા ।
અેકાિકની અકર્ પા કુવલા કકર્ટ સ્થતા॥ ૩૬-૩૧॥
કકાટકા કાેષ્ઠ પા કૂટવિહ્નકર સ્થતા ।
કૂજ તી મધુર વાનં કામય તી સલુક્ષણમ્॥ ૩૬-૩૨॥
કેતક કુસમુાન દા કેતક પુ યમ ડતા ।
કપૂર્રપૂર ચરા કપૂર્રભક્ષણ પ્રયા॥ ૩૬-૩૩॥
કપાલપાત્રહ તા ચ કપાલચ દ્રધાિરણી ।
કામધનેુ વ પા ચ કામધનેુઃ િક્રયા વતા॥ ૩૬-૩૪॥
ક યપી કા યપા કુ તી કેશા તા કેશમાેિહની ।
કાલકત્ર કૂપકત્ર કુલપા કામચાિરણી॥ ૩૬-૩૫॥
કુઙુ્કમાભા ક જલસ્થા ક મતા કાપેઘા તની ।
કે લસ્થા કે લક લતા કાપેના કપર્ટ સ્થતા॥ ૩૬-૩૬॥
કલાતીતા કાલિવદ્યા કાલાત્મપુ ષાેદ્ભવા ।
કષ્ટસ્થા કષ્ટકુષ્ઠસ્થા કુષ્ઠહા કષ્ટહા કુશા॥ ૩૬-૩૭॥
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કા લકા સુ્ફટકત્ર ચ કા બાે કામલા કુલા ।
કુશલાખ્યા કાકકુષ્ઠા કમર્સ્થા કૂમર્મ યગા॥ ૩૬-૩૮॥
કુ ડલાકારચક્રસ્થા કુ ડગાેલાેદ્ભવા કફા ।
કિપ થાગ્રવસાકાશા કિપ થરાેધકાિરણી॥ ૩૬-૩૯॥
કાહાેડ। કાહડ। કાડ। કઙ્કલા ભાષકાિરણી ।
કનકા કનકાભા ચ કનકાિદ્રિનવા સની॥ ૩૬-૪૦॥
કાપાર્સયજ્ઞસતૂ્રસ્થા કૂટબ્રહ્માથર્સાિધની ।
કલ જભ ક્ષણી કૂ્રરા ક્રાેધપુ કિપ સ્થતા॥ ૩૬-૪૧॥
કપાલી સાધનરતા કિનષ્ઠાકાશવા સની ।
કુ જરેશી કુ જરસ્થા કુ જરા કુ જરાગ તઃ॥ ૩૬-૪૨॥
કુ જસ્થા કુ જરમણી કુ જમ દરવા સની ।
કુિપતા કાપેશૂ યા ચ કાપેાકાપેિવવ તા॥ ૩૬-૪૩॥
કિપ જલસ્થા કાિપ કિપ જલત દ્ભવા
કુ તીપ્રેમકથાિવષ્ટા કુ તીમાનસપૂ જતા॥ ૩૬-૪૪॥
કુ તલા કુ તહ તા ચ કુલકુ તલલાેિહની ।
કા તાઙ્ઘ્રસિેવકા કા તકુશલા કાેશલાવતી॥ ૩૬-૪૫॥
કે શહ ત્રી કકુ સ્થા ચ કકુ સ્થવનવા સની ।
કૈલાસ શખરાન દા કૈલાસ ગિરપૂ જતા॥ ૩૬-૪૬॥
ક લાલિનમર્લાકારા(?) ક લાલમુગ્ધકાિરણી ।
કુતનુા કુટ્ટહી કુટ્ઠા કૂટના માેદકાિરણી॥ ૩૬-૪૭॥
ક્રાૈઙ્કાર ક્રાૈઙ્કર કાશી કુહુશ દસ્થા િકરા તની ।
કૂજ તી સવર્વચનં કારય તી કૃતાકૃતમ્॥ ૩૬-૪૮॥
કૃપાિનિધ વ પા ચ કૃપાસાગરવા સની ।
કેવલાન દિનરતા કેવલાન દકાિરણી॥ ૩૬-૪૯॥
કૃ મલા કૃ મદાષેઘ્ની કૃપા કપટકુિટ્ટતા ।
કૃશાઙ્ગી ક્રમભઙ્ગસ્થા િકઙ્કરસ્થા કટ સ્થતા॥ ૩૬-૫૦॥
કામ પા કા તરતા કામ પસ્ય સ દ્ધદા ।
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કામ પપીઠદેવી કામ પાઙુ્ક કુ ॥ ૩૬-૫૧॥
કામ પા કામિવદ્યા કામ પાિદકા લકા ।
કામ પકલા કા યા કામ પકુલેશ્વર ॥ ૩૬-૫૨॥
કામ પજનાન દા કામ પકુશાગ્રધીઃ ।
કામ પકરાકાશા કામ પત સ્થતા॥ ૩૬-૫૩॥
કામાત્મ કામકલા કામ પિવહાિરણી ।
કામશાસ્ત્રાથર્મ યસ્થા કામ પિક્રયાકલા॥ ૩૬-૫૪॥
કામ પમહાકાલી કામ પયશાેમયી ।
કામ પપરમાન દા કામ પાિદકા મની॥ ૩૬-૫૫॥
કૂલમૂલા કામ પપદ્મમ યિનવા સની ।
કૃતા જ લ પ્રયા કૃત્યા કૃત્યાદેવી સ્થતા કટા॥ ૩૬-૫૬॥
કટકા કાટકા કાેિટકિટઘ ટિવનાેિદની ।
કિટસૂ્થલતરા કાષ્ઠા કાત્યાયનસુ સ દ્ધદા॥ ૩૬-૫૭॥
કાત્યાયની કાચલસ્થા કામચ દ્રાનના કથા ।
કા મીરદેશિનરતા કા મીર કૃ ષકમર્ ॥ ૩૬-૫૮॥
કૃ ષકમર્ સ્થતા કાૈમાર્ કૂમર્ ષ્ઠિનવા સની ।
કાલઘ ટા નાદરતા કલમ રમાેિહની॥ ૩૬-૫૯॥
કલય તી શત્રવુગાર્ન્ ક્રાેધય તી ગુણાગુણમ્
કામય તી સવર્કામં કાશય તી જગ ત્રયમ્॥ ૩૬-૬૦॥
કાૈલક યા કાલક યા કાૈલકાલકુલેશ્વર
કાૈલમ દરસસં્થા ચ કુલધમર્િવડ બની॥ ૩૬-૬૧॥
કુલધમર્રતાકારા કુલધમર્િવના શની ।
કુલધમર્પ ડતા ચ કુલધમર્સ દ્ધદા॥ ૩૬-૬૨॥
કાૈલભાેગમાેક્ષદા ચ કાૈલભાેગે દ્રયાે ગની ।
કાૈલકમાર્ નવકુલા શ્વેતચ પકમા લની॥ ૩૬-૬૩॥
કુલપુ પમાલ્યાકા તા કુલપુ પભવાેદ્ભવા ।
કાૈલકાેલાહલકરા કાૈલકમર્ પ્રયા પરા॥ ૩૬-૬૪॥
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કાશી સ્થતા કાશક યા કાશી ચ ઃ પ્રયા કુથા
કાષ્ઠાસન પ્રયા કાકા કાકપક્ષકપા લકા॥ ૩૬-૬૫॥
કપાલરસભાજે્યા ચ કપાલનવમા લની ।
કપાલસ્થા ચ કાપાલી કપાલ સ દ્ધદાિયની॥ ૩૬-૬૬॥
કપાલા કુલકત્ર ચ કપાલ શખર સ્થતા ।
કથના કૃપણશ્રીદા કૃપી કૃપણસિેવતા॥ ૩૬-૬૭॥
કમર્હ ત્રી કમર્ગતા કમાર્કમર્િવવ તા ।
કમર્ સ દ્ધરતા કામી કમર્જ્ઞાનિનવા સની॥ ૩૬-૬૮॥
કમર્ધમર્સશુીલા ચ કમર્ધમર્વશઙ્કર ।
કનકા જસિુનમાર્ણમહા સહાસન સ્થતા॥ ૩૬-૬૯॥
કનકગ્ર થમાલ્યાઢ ા કનકગ્ર થભેિદની ।
કનકાેદ્ભવક યા ચ કનકા ભાજેવા સની॥ ૩૬-૭૦॥
કાલકૂટાિદકૂટસ્થા િકિટશ દા તર સ્થતા ।
કઙ્કપ ક્ષનાદમખુા કામધનેૂદ્ભવા કલા॥ ૩૬-૭૧॥
કઙ્કણાભા ધરા કદ્દાર્ કદ્દર્મા કદ્દર્મ સ્થતા ।
કદ્દર્મસ્થજલાચ્છન્ના કદ્દર્મસ્થજન પ્રયા॥ ૩૬-૭૨॥
કમઠસ્થા કામુર્કસ્થા કમ્રસ્થા કંસના શની ।
કંસ પ્રયા કંસહ ત્રી કંસાજ્ઞાનકરા લની॥ ૩૬-૭૩॥
કા ચનાભા કા ચનદા કામદા ક્રમદા કદા ।
કા ત ભન્ના કા ત ચ તા કમલાસનવા સની॥ ૩૬-૭૪॥
કમલાસન સ દ્ધસ્થા કમલાસનદેવતા ।
કુ સતા કુ સતરતા કુ સા શાપિવવ તા॥ ૩૬-૭૫॥
કુપતુ્રર ક્ષકા કુ લા કુપતુ્રમાનસાપહા ।
કુજરક્ષકર કાૈ કુ ખ્યા કુ જિવગ્રહા॥ ૩૬-૭૬॥
કુનખી કૂપદ સ્થા કુકર કુધની કુદા ।
કુ પ્રયા કાેિકલાન દા કાેિકલા કામદાિયની॥ ૩૬-૭૭॥
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કુકા મના કુબુ દ્ધસ્થા કૂપર્વાહન માેિહની ।
કુલકા કુલલાેકસ્થા કુશાસનસુ સ દ્ધદા॥ ૩૬-૭૮॥
કાૈ શક દેવતા કસ્યા કન્નાદનાદસુ પ્રયા ।
કુસાૈષ્ઠવા કુ મત્રસ્થા કુ મત્રશત્રુઘા તની॥ ૩૬-૭૯॥
કુજ્ઞાનિનકરા કુસ્થા કુ જસ્થા કજર્દાિયની ।
કક ર્ ક જર્કિરણી કજર્વદ્ધિવમાેિહની॥ ૩૬-૮૦॥
કજર્શાેધનકત્ર ચ કાલાસ્ત્રધાિરણી સદા ।
કુગ તઃ કાલસગુ તઃ ક લબુ દ્ધિવના શની॥ ૩૬-૮૧॥
ક લકાલફલાે પન્ના ક લપાવનકાિરણી ।
ક લપાપહરા કાલી ક લ સ દ્ધસસુૂ મદા॥ ૩૬-૮૨॥
કા લદાસવાક્યગતા કા લદાસસુ સ દ્ધદા ।
ક લ શક્ષા કાલ શક્ષા ક દ શક્ષાપરાયણા॥ ૩૬-૮૩॥
કમનીયભાવરતા કમનીયસભુ ક્તદા ।
કરકાજન પા ચ કક્ષાવાદકરા। કરા॥ ૩૬-૮૪॥
ક ચવુણાર્ કાકવણાર્ ક્રાેષુ્ટ પા કષામલા ।
ક્રાેષ્ટ્ર ્નાદરતા ક તા કાતરા કાતર પ્રયા॥ ૩૬-૮૫॥
કાતરસ્થા કાતરાજ્ઞા કાતરાન દકાિરણી ।
કાશમદ્દર્ત દ્ભૂતા કાશમદ્દર્િવભ ક્ષણી॥ ૩૬-૮૬॥
કષ્ટહાિનઃ કષ્ટદાત્રી કષ્ટલાેકિવર ક્તદા ।
કાયાગતા કાય સ દ્ધઃ કાયાન દપ્રકા શની॥ ૩૬-૮૭॥
કાયગ ધહરા કુ ભા કાયકુ ભા કઠાેિરણી ।
કઠાેરત સસં્થા ચ કઠાેરલાેકના શની॥ ૩૬-૮૮॥
કુમાગર્સ્થાિપતા કુપ્રા કાપાર્સત સ ભવા ।
કાપાર્સ ક્ષસતૂ્રસ્થા કુવગર્સ્થા કરાેત્તરા॥ ૩૬-૮૯॥
કણાર્ટકણર્સ ભૂતા કાણાર્ટ કણર્પૂ જતા ।
કણાર્સ્ત્રર ક્ષકા કણાર્ કણર્હા કણર્કુ ડલા॥ ૩૬-૯૦॥
કુ તલાદેશન મતા કુટુ બા કુ ભકાિરકા ।
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કણાર્સરાસના કૃષ્ટા કૃ ણહ તા બુ તા॥ ૩૬-૯૧॥
કૃ ણાઙ્ગી કૃ ણદેહસ્થા કુદેશસ્થા કુમઙ્ગલા ।
કૂ્રરકમર્ સ્થતા કાેરા િકરાત કુલકા મની॥ ૩૬-૯૨॥
કાલવાિર પ્રયા કામા કાવ્યવાક્ય પ્રયા કુ્રધા ।
ક જલતા કાૈમુદ ચ કુજ્યાે ના કલન પ્રયા॥ ૩૬-૯૩॥
કલના સવર્ભૂતાનાં કિપ થવનવા સની ।
કટુિન બ સ્થતા કાખ્યા કવગાર્ખ્યા કવગીકા॥ ૩૬-૯૪॥
િકરાતચ્છેિદની કાયાર્ કાયાર્કાયર્િવવ તા ।
કાત્યાયનાિદક પસ્થા કાત્યાયનસખુાેદયા॥ ૩૬-૯૫॥
કુક્ષતે્રસ્થા કુલાિવઘ્ના કરણાિદપ્રવે શની ।
કાઙ્કાલી િકઙ્કલા કાલા િક લતા સવર્કા મની॥ ૩૬-૯૬॥
ક લતાપે ક્ષતા કૂટા કૂટકુઙુ્કમચચીતા ।
કુઙુ્કમાગ ધિનલયા કુટુ બભવન સ્થતા॥ ૩૬-૯૭॥
કુકૃપા કરણાન દા કિવતારસમાેિહની ।
કાવ્યશાસ્ત્રાન દરતા કાવ્યપજૂ્યા કવીશ્વર ॥ ૩૬-૯૮॥
કટકાિદહ તરથહયદુ દુ ભશ દની ।
િકતવા કૂ્રરધૂતર્સ્થા કેકાશ દિનવા સની॥ ૩૬-૯૯॥
ક કેવલા બતા કેતા કેતક પુ પમાેિહની ।
ક કૈવલ્યગુણાેદ્વાસ્યા કૈવલ્યધનદાિયની॥ ૩૬-૧૦૦॥
કર ધની દ્રજનની કાક્ષતાક્ષકલિઙ્કની ।
કુડુવા તા કા તશા તા કાંક્ષા પારમહંસ્યગા॥ ૩૬-૧૦૧॥
કત્ર ચત્તા કા તિવત્તા કૃષણા કૃ ષભાે જની ।
કુઙુ્કમાશક્તહૃદયા કેયૂરહારમા લની॥ ૩૬-૧૦૨॥
ક શ્વર કેશવા કુ ભા કૈશાેરજનપૂ જતા ।
ક લકામ યિનરતા કાેિકલ વરગા મની॥ ૩૬-૧૦૩॥
કુરદેહહરા કુ બા કુડુ બા કુરભેિદની ।
કુ ડલીશ્વરસવંાદા કુ ડલીશ્વરમ યગા॥ ૩૬-૧૦૪॥

8 sanskritdocuments.org



॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કાલસૂ મા કાલયજ્ઞા કાલહારકર કહા ।
કહલસ્થા કલહસ્થા કલહા કલહાઙ્કર ॥ ૩૬-૧૦૫॥
કુરઙ્ગી શ્રીકુરઙ્ગસ્થા કાેરઙ્ગી કુ ડલાપહા ।
કુકલઙ્ક કૃ ણબુ દ્ધઃ કૃ ણા યાનિનવા સની॥ ૩૬-૧૦૬॥
કુતવા કાષ્ઠવલતા કૃતાથર્કરણી કુસી ।
કલનકસ્થા ક વરસ્થા ક લકા દાષેભઙ્ગ ॥ ૩૬-૧૦૭॥
કુસમુાકારકમલા કુસમુસ્ર ગ્વભષૂણા ।
િક જલ્કા કૈતવાકર્શા કમનીયજલાેદયા॥ ૩૬-૧૦૮॥
કકારકૂટસવાર્ઙ્ગી કકારા બરમા લની ।
કાલભેદકરા કાટા કપર્વાસા કકુ સ્થલા॥ ૩૬-૧૦૯॥
કુવાસા કબર કવાર્ કૂસવી કુ પાલની ।
કુ ષ્ઠા કુ શ્રેષ્ઠા કુ ણાં જ્ઞાનના શની॥ ૩૬-૧૧૦॥
કુતૂહલરતા કા તા કુવ્યાપ્તા કષ્ટબ ધના ।
કષાયણત સ્થા ચ કષાયણરસાેદ્ભવા॥ ૩૬-૧૧૧॥
ક તિવદ્યા કુષ્ઠદાત્રી કુ ષ્ઠશાેકિવસજર્ની ।
કાષ્ઠાસનગતા કાયાર્શ્રયા કા શ્રયકાૈ લકા॥ ૩૬-૧૧૨॥
કા લકા કા લસ ત્ર તા કાૈ લક યાનવા સની ।
કૢપ્તસ્થા કૢપ્તજનની કૢપ્તચ્છન્ના ક લ વ ॥ ૩૬-૧૧૩॥
કેશવા કેશવાન દા કે યાિદદાનવાપહા ।
કેશવાઙ્ગજક યા ચ કેશવાઙ્ગજમાેિહની॥ ૩૬-૧૧૪॥
િકશાેરાચર્નયાેગ્યા ચ િકશાેરદેવદેવતા ।
કા તશ્રીકરણી કુત્યા કપટા પ્રયઘા તની॥ ૩૬-૧૧૫॥
કુકામજિનતા કાૈ ચા કાૈ ચસ્થા કાૈ ચવા સની ।
કૂપસ્થા કૂપબુ દ્ધસ્થા કૂપમાલા મનાેરમા॥ ૩૬-૧૧૬॥
કૂપપુ પાશ્રયા કા તઃ ક્રમદાક્રમદાક્રમા ।
કુિવક્રમા કુક્રમસ્થા કુ ડલીકુ ડદેવતા॥ ૩૬-૧૧૭॥
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કાૈ ડલ્યનગરાેદ્ભૂતા કાૈ ડલ્યગાતે્રપૂ જતા ।
કિપરાજ સ્થતા કાપી કિપબુ દ્ધબલાેદયા॥ ૩૬-૧૧૮॥
કિપ યાનપરા મખુ્યા કુવ્યવસ્થા કુસા ક્ષદા ।
કુમ યસ્થા કુક પા ચ કુલપઙ્ ક્તપ્રકા શની॥ ૩૬-૧૧૯॥
કુલભ્રમરદેહસ્થા કુલભ્રમરનાિદની ।
કુલાસઙ્ગા કુલાક્ષી ચ કુલમત્તા કુલાિનલા॥ ૩૬-૧૨૦॥
ક લ ચ હા કાલ ચ હા ક ઠ ચ હા કવી દ્ર ।
કર દ્રા કમલેશશ્રીઃ કાેિટક દપર્દપર્હા॥ ૩૬-૧૨૧॥
કાેિટતે ેમયી કાેટ ા કાેટ રપદ્મમા લની ।
કાેટ રમાેિહની કાેિટઃ કાેિટકાેિટિવધૂદ્ભવા॥ ૩૬-૧૨૨॥
કાેિટસયૂર્સમાનાસ્યા કાેિટકાલાનલાપેમા ।
કાેટ રહારલ લતા કાેિટપવર્તધાિરણી॥ ૩૬-૧૨૩॥
કુચયુગ્મધરા દેવી કુચકામપ્રકા શની ।
કુચાન દા કુચાચ્છન્ના કુચકાિઠ યકાિરણી॥ ૩૬-૧૨૪॥
કુચયુગ્મમાેહનસ્થા કુચમાયાતુરા કુચા ।
કુચયાવૈનસ માેહા કુચમદ્દર્નસાખૈ્યદા॥ ૩૬-૧૨૫॥
કાચસ્થા કાચદેહા ચ કાચપૂરિનવા સની ।
કાચગ્રસ્થા કાચવણાર્ ક ચકપ્રાણના શની॥ ૩૬-૧૨૬॥
કમલા લાેચનપ્રેમા કાેમલાક્ષી મનુ પ્રયા ।
કમલાક્ષી કમલ કમલાસ્યા કરાલ ॥ ૩૬-૧૨૭॥
કમલાઙ્ ઘરદ્વયા કા યા કરાખ્યા કરમા લની ।
કરપદ્મધરા ક દા ક દબુ દ્ધપ્રદાિયની॥ ૩૬-૧૨૮॥
કમલાેદ્ભવપતુ્રી ચ કમલા પતુ્રકા મની ।
િકર તી િકરણાચ્છન્ના િકરણપ્રાણવા સની॥ ૩૬-૧૨૯॥
કાવ્યપ્રદા કાવ્ય ચત્તા કાવ્યસારપ્રકા શની ।
કલા બા ક પજનની ક પભેદાસન સ્થતા॥ ૩૬-૧૩૦॥
કાલેચ્છા કાલસારસ્થા કાલમારણઘા તની ।
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િકરણક્રમદ પસ્થા કમર્સ્થા ક્રમદ િપકા॥ ૩૬-૧૩૧॥
કાલલ મીઃ કાલચ ડા કુલચ ડશે્વર પ્રયા ।
કાિકનીશ ક્તદેહસ્થા િકતવા િક તકાિરણી॥ ૩૬-૧૩૨॥
કર ચા ક ચુકા ક્રાૈ ચા કાકચ ચપુુટ સ્થતા ।
કાકાખ્યા કાકશ દસ્થા કાલા ગ્ દહનાથીકા॥ ૩૬-૧૩૩॥
કુચક્ષિનલયા કુત્રા કુપતુ્રા ક્રતુર ક્ષકા ।
કનકપ્ર તભાકારા કરબ ધાકૃ ત સ્થતા॥ ૩૬-૧૩૪॥
કૃ ત પા કૃ તપ્રાણા કૃ તક્રાેધિનવાિરણી ।
કુ ક્ષરક્ષાકરા કુક્ષા કુ ક્ષબ્રહ્મા ડધાિરણી॥ ૩૬-૧૩૫॥
કુ ક્ષદેવ સ્થતા કુ ક્ષઃ િક્રયાદક્ષા િક્રયાતુરા ।
િક્રયાિનષ્ઠા િક્રયાન દા ક્રતુકમાર્ િક્રયા પ્રયા॥ ૩૬-૧૩૬॥
કુશલાસવસશંક્તા કુશાિરપ્રાણવ લભા ।
કુશાિર ક્ષમિદરા કાશીરાજવશાેદ્યમા॥ ૩૬-૧૩૭॥
કાશીરાજગ્ હસ્થા ચ કણર્ભ્રા ગ્ હ સ્થતા ।
કણાર્ભરણભષૂાઢ ા ક ઠભષૂા ચ ક ઠકા॥ ૩૬-૧૩૮॥
ક ઠસ્થાનગતા ક ઠા ક ઠપદ્મિનવા સની ।
ક ઠપ્રકાશકિરણી ક ઠમા ણક્યમા લની॥ ૩૬-૧૩૯॥
ક ઠપદ્મ સ દ્ધકર ક ઠાકાશિનવા સની
ક ઠપદ્મસાિકનીસ્થા ક ઠષાેડશપિત્રકા॥ ૩૬-૧૪૦॥
કૃ ણા જનધરા િવદ્યા કૃ ણા જનસવુાસસી ।
કુતકસ્થા કુખેલસ્થા કુ ડવાલઙૃ્કતાકૃતા॥ ૩૬-૧૪૧॥
કલગીતા કાલઘ કલભઙ્ગપરાયણા ।
કાલીચ દ્રા કલા કાવ્યા કુચસ્થા કુચલપ્રદા॥ ૩૬-૧૪૨॥
કુચાૈરઘા તની કચ્છા કચ્છાદસ્થા ક તના ।
ક છદમખુી ક ક જતુ ડા ક વલી॥ ૩૬-૧૪૩॥
કામરાભાસુર્રવાદ્યસ્થા િકયધંકારનાિદની ।
કણાદયજ્ઞસતૂ્રસ્થા ક લાલયજ્ઞસ જ્ઞકા॥ ૩૬-૧૪૪॥
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કટુહાસા કપાટસ્થા કટધૂમિનવા સની ।
કિટનાદઘાેરતરા કુટ્ટલા પાટ લ પ્રયા॥ ૩૬-૧૪૫॥
કામચારા જનતે્રા ચ કામચાેદ્ગારસકં્રમા ।
કાષ્ઠપવર્તસદંાહા કુષ્ઠાકુષ્ઠ િનવાિરણી॥ ૩૬-૧૪૬॥
કહાેડમ ત્ર સદ્ધસ્થા કાહલા િડ ડમ પ્રયા ।
કુલિડ ડમવાદ્યસ્થા કામડામર સ દ્ધદા॥ ૩૬-૧૪૭॥
કુલામરવ યસ્થા કુલકેકાિનનાિદની ।
કાે ગરઢાેલનાદા કાસ્યવીરરણ સ્થતા॥ ૩૬-૧૪૮॥
કાલાિદકરણ ચ્છદ્રા ક ણાિનિધવ સલા ।
ક્રતુશ્રીદા કૃતાથર્શ્રીઃ કાલતારા કુલાેત્તરા॥ ૩૬-૧૪૯॥
કથાપજૂ્યા કથાન દા કથના કથન પ્રયા ।
કાથર્ ચ તા કાથર્િવદ્યા કામ મ યાપવાિદની॥ ૩૬-૧૫૦॥
કદ બપુ પસઙ્કાશા કદ બપુ પમા લની ।
કાદ બર પાનતુષ્ટા કાયદ ભા કદાેદ્યમા॥ ૩૬-૧૫૧॥
કુઙુ્કલપેત્રમ યસ્થા કુલાધારા ધર પ્રયા ।
કુલદેવશર રાધાર્ કુલધામા કલાધરા॥ ૩૬-૧૫૨॥
કામરાગા ભષૂણાઢ ા કા મનીરગુણ પ્રયા ।
કુલીના નાગહ તા ચ કુલીનનાગવાિહની॥ ૩૬-૧૫૩॥
કામપૂર સ્થતા કાપેા કપાલી બકુલાેદ્ભવા ।
કારાગારજનાપાલ્યા કારાગારપ્રપા લની॥ ૩૬-૧૫૪॥
િક્રયાશ ક્તઃ કાલપઙ્ ક્તઃ કાણર્પઙ્ ક્તઃ કફાેદયા ।
કામફુ લારિવ દસ્થા કામ પફલાફલા॥ ૩૬-૧૫૫॥
કાયફલા કાયફેણા કા તા નાડીફલીશ્વરા ।
કમફે ગતા ગાૈર કાયવાણી કુવીરગા॥ ૩૬-૧૫૬॥
કબર મ ણબ ધસ્થા કાવેર તીથર્સઙ્ગમા ।
કામભી તહરા કા તા કામવાકુભ્રમાતુરા॥ ૩૬-૧૫૭॥
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કિવભાવહરા ભામા કમનીયભયાપહા ।
કામગભર્દેવમાતા કામક પલતામરા॥ ૩૬-૧૫૮॥
કમઠ પ્રયમાંસાદા કમઠા મકર્ટ પ્રયા ।
િકમાકારા િકમાધારા કુ ભકારમન સ્થતા॥ ૩૬-૧૫૯॥
કા યયજ્ઞ સ્થતા ચ ડા કા યયજ્ઞાપેવી તકા ।
કામયાગ સ દ્ધકર કામમૈથનુયા મની॥ ૩૬-૧૬૦॥
કામાખ્યા યમલાશસ્થા કાલયામા કુયાે ગની ।
કુ યાગહતાયાેગ્યા કુ માંસિવભ ક્ષણી॥ ૩૬-૧૬૧॥
કુ રક્ત પ્રયાકાર િકઙ્કર પ્રયકાિરણી ।
કત્ર શ્વર કારણાત્મા કિવભક્ષા કિવ પ્રયા॥ ૩૬-૧૬૨॥
કિવશત્રપુ્રષ્ઠલગ્ ા કૈલાસાપેવન સ્થતા ।
ક લિત્રધા િત્ર સ દ્ધસ્થા ક લિત્રિદન સ દ્ધદા॥ ૩૬-૧૬૩॥
કલઙ્કરિહતા કાલી ક લક મષકામદા ।
કુલપુ પરઙ્ગ સતૂ્રમ ણગ્ર થસશુાેભના॥ ૩૬-૧૬૪॥
ક બાજેવઙ્ગદેશસ્થા કુલવાસિુકર ક્ષકા ।
કુલશાસ્ત્રિક્રયા શા તઃ કુલશા તઃ કુલેશ્વર ॥ ૩૬-૧૬૫॥
કુશલપ્ર તભા કાશી કુલષટ્ચક્રભેિદની ।
કુલષટ્પદ્મમ યસ્થા કુલષટ્પદ્મદ િપની॥ ૩૬-૧૬૬॥
કૃ ણમા ર્રકાેલસ્થા કૃ ણમા ર્રષ ષ્ઠકા ।
કુલમા ર્રકુિપતા કુલમા ર્રષાેડશી॥ ૩૬-૧૬૭॥
કાલા તકવલાે પન્ના કિપલા તકઘા તની ।
કલહાસા કાલહશ્રી કલહાથાર્ કલામલા॥ ૩૬-૧૬૮॥
કક્ષપપક્ષરક્ષા ચ કુક્ષતે્રપક્ષસકં્ષયા ।
કાક્ષરક્ષાસા ક્ષણી ચ મહામાેક્ષપ્ર ત ષ્ઠતા॥ ૩૬-૧૬૯॥
અકર્કાેિટશતચ્છાયા આ વી ક્ષિકકરાચીતા ।
કાવેર તીરભૂ મસ્થા આગ્ ેયાકાર્સ્ત્રધાિરણી॥ ૩૬-૧૭૦॥
ઇં િક શ્રી ં કામકમલા પાતુ કૈલાસર ક્ષણી ।
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

મમ શ્રી ં ઈં બીજ પા પાતુ કાલી શરસ્થલમ્॥ ૩૬-૧૭૧॥
ઉ સ્થલા જં સકલં તમાેલ્કા પાતુ કા લકા ।
ઊડુ બ યકર્રમણી ઉષ્ટ્ર ેગ્રા કુલમા કા॥ ૩૬-૧૭૨॥
કૃતાપેક્ષા કૃ તમતી કુઙ્કાર િક લિપ સ્થતા ।
કંુદ ઘર્ વરા કૢપ્તા ચ ક કૈલાસકરાચીકા॥ ૩૬-૧૭૩॥
કૈશાેર ક કર ક ક બી ખ્યા નતે્રયુગ્મકમ્ ।
કાેમા મતઙ્ગય જતા કાૈશલ્યાિદ કુમાિરકા॥ ૩૬-૧૭૪॥
પાતુ મે કણર્યુગ્મ તુ ક્રા ક્રા વકરા લની ।
ગ ડયુગ્મં સદા પાતુ કુ ડલી અઙ્કવા સની॥ ૩૬-૧૭૫॥
અકર્કાેિટશતાભાસા અક્ષરાક્ષરમા લની ।
આશતુાષેકર હ તા કુલદેવી િનર જના॥ ૩૬-૧૭૬॥
પાતુ મે કુલપુ પાઢ ા ષ્ઠદેશં સકૃુત્તમા ।
કુમાર કામનાપૂણાર્ પાશ્વર્દેશં સદાવતુ॥ ૩૬-૧૭૭॥
દેવી કામાખ્યકા દેવી પાતુ પ્રત્યઙ્ ગરા કિટમ્ ।
કિટસ્થદેવતા પાતુ લઙ્ગમૂલં સદા મમ॥ ૩૬-૧૭૮॥
ગુહ્યદેશં કાિકની મે લઙ્ગાધઃ કુલ સિહકા ।
કુલનાગેશ્વર પાતુ િનત બદેશમુત્તમમ્॥ ૩૬-૧૭૯॥
કઙ્કાલમા લની દેવી મે પાતુ ચા મૂલકમ્ ।
જંઘાયુગ્મં સદા પાતુ ક તીઃ ચક્રાપહાિરણી॥ ૩૬-૧૮૦॥
પાદયુગ્મં પાકસસં્થા પાકશાસનર ક્ષકા ।
કુલાલચક્રભ્રમરા પાતુ પાદાઙ્ગુલીમર્મ॥ ૩૬-૧૮૧॥
નખાગ્રા ણ દશિવધા તથા હ તદ્વયસ્ય ચ ।
િવશ પા કાલનાક્ષા સવર્દા પિરરક્ષતુ॥ ૩૬-૧૮૨॥
કુલચ્છત્રાધાર પા કુલમ ડલગાેિપતા ।
કુલકુ ડ લની માતા કુલપ ડતમ ડતા॥ ૩૬-૧૮૩॥
કાકાનની કાકતુ ડી કાકાયુઃ પ્રખરાકર્ ।
કાક વરા કાક જહ્વા કાકા જજ્ઞા સન સ્થતા॥ ૩૬-૧૮૪॥
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કિપ વ કિપક્રાેશા કિપબાલા િહક વરા ।
કાલકા ચી િવશ તસ્થા સદા િવશનખાગ્રહમ્॥ ૩૬-૧૮૫॥
પાતુ દેવી કાલ પા ક લકાલફલાલયા ।
વાતે વા પવર્તે વાિપ શૂ યાગારે ચતુ પથે॥ ૩૬-૧૮૬॥
કુલે દ્રસમયાચારા કુલાચારજન પ્રયા ।
કુલપવર્તસસં્થા ચ કુલકૈલાસવા સની॥ ૩૬-૧૮૭॥
મહાદાવાનલે પાતુ કુમાગ કુ સતગ્રહે ।
રાજ્ઞાેઽ પ્રયે રાજવ યે મહાશત્રુિવનાશને॥ ૩૬-૧૮૮॥
ક લકાલમહાલ મીઃ િક્રયાલ મીઃ કુલા બરા ।
કલી દ્રક લતા ક લા ક લાલ વગર્વા સની॥ ૩૬-૧૮૯॥
દશિદ સદા પાતુ ઇ દ્રાિદદશલાેકપા ।
નવ ચ્છન્ને સદા પાતુ સયૂાર્િદકનવગ્રહા॥ ૩૬-૧૯૦॥
પાતુ માં કુલમાંસાઢ ા કુલપદ્મિનવા સની ।
કુલદ્રવ્ય પ્રયા મ યા ષાેડશી ભવુનેશ્વર ॥ ૩૬-૧૯૧॥
િવદ્યાવાદે િવવાદે ચ મત્તકાલે મહાભયે ।
દુભીક્ષાિદભયે ચવૈ વ્યાિધસઙ્કરપીિડતે॥ ૩૬-૧૯૨॥
કાલીકુ લા કપાલી ચ કામાખ્યા કામચાિરણી ।
સદા માં કુલસસંગ પાતુ કાૈલે સસુઙ્ગતા॥ ૩૬-૧૯૩॥
સવર્ત્ર સવર્દેશે ચ કુલ પા સદાવતુ ।
ઇત્યેતત્ ક થતં નાથ માતુઃ પ્રસાદહેતનુા॥ ૩૬-૧૯૪॥
અષ્ટાેત્તરશતં નામ સહસ્રં કુ ડલી પ્રયમ્ ।
કુલકુ ડ લનીદેવ્યાઃ સવર્મ ત્રસુ સદ્ધયે॥ ૩૬-૧૯૫॥
સવર્દેવમનનૂા ચ ચૈત યાય સુ સદ્ધયે ।
અ ણમાદ્યષ્ટ સદ્ યથ સાધકાનાં િહતાય ચ॥ ૩૬-૧૯૬॥
બ્રાહ્મણાય પ્રદાતવં્ય કુલદ્રવ્યપરાય ચ ।
અકુલીનેઽબ્રાહ્મણે ચ ન દેયઃ કુ ડલી તવઃ ।
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॥ શ્રીમહાકુલકુ ડ લનીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

પ્ર ત્તે કુ ડલીચકે્ર સવ વણાર્ દ્વ તયઃ॥ ૩૬-૧૯૭॥
િન ત્તે ભૈરવીચકે્ર સવ વણાર્ઃ થક્– થક્ ।
કુલીનાય પ્રદાતવં્ય સાધકાય િવશષેતઃ॥ ૩૬-૧૯૮॥
દાનાદેવ િહ સ દ્ધઃ સ્યાન્મમાજ્ઞાબલહેતનુા ।
મમ િક્રયાયાં ય તષે્ઠ સ મે પતુ્રાે ન સશંયઃ॥ ૩૬-૧૯૯॥
સઆયા ત મમ પદં વન્મુક્તઃ સ વાસવઃ ।
આસવને સમાંસને કુલવહ્નાૈ મહાિન શ॥ ૩૬-૨૦૦॥
નામ પ્રત્યેકમુચ્ચાયર્ જુહુયાત્ કાય સદ્ધયે ।
પ ચાચારરતાે ભૂ વા ઊદ્્ર વરેતા ભવેદ્ય તઃ॥ ૩૬-૨૦૧॥
સવં સરાન્મમ સ્થાને આયા ત નાત્ર સશંયઃ ।
અેિહકે કાય સ દ્ધઃ સ્યાત્ દૈિહકે સવર્ સ દ્ધદઃ॥ ૩૬-૨૦૨॥
વશી ભૂ વા િત્રમાગર્સ્થાઃ વગર્ભૂતલવા સનઃ ।
અસ્ય ત્યાઃ પ્રભવ ત ઇ દ્રાિદલાેકપાલકાઃ॥ ૩૬-૨૦૩॥
સ અેવ યાેગી પરમાે યસ્યાથઽયં સિુનશ્ચલઃ ।
સ અેવ ખેચરાે ભક્તાે નારદાિદશકુાપેમઃ॥ ૩૬-૨૦૪॥
યાે લાેકઃ પ્રજપત્યેવં સ શવાે ન ચ માનષુઃ ।
સ સમાિધગતાે િનત્યાે યાનસ્થાે યાે ગવ લભઃ॥ ૩૬-૨૦૫॥
ચતવુ્યૂર્હગતાે દેવઃ સહસા નાત્ર સશંયઃ ।
યઃ પ્રધારયતે ભ યા ક ઠે વા મ તકે ભજેુ॥ ૩૬-૨૦૬॥
સ ભવેત્ કા લકાપતુ્રાે િવદ્યાનાથઃ વયંભુિવ ।
ધનેશઃ પતુ્રવાન્ યાેગી યતીશઃ સવર્ગાે ભવેત્॥ ૩૬-૨૦૭॥
વામા વામકરે વા સવર્ સદ્ધ શ્વરાે ભવેત્॥ ૩૬-૨૦૮॥
યિદ પઠ ત મનુ યાે માનષુી વા મહત્યા ।
સકલધનજનેશી પુિત્રણી વવ સા ।
કુલપ તિરહ લાેકે વગર્માેક્ષૈકહેતુઃ
સ ભવ ત ભવનાથાે યાે ગનીવ લભેશઃ॥ ૩૬-૨૦૯॥
પઠ ત ય ઇહ િનતં્ય ભ ક્તભાવને મત્યા
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હરણમિપ કરાે ત પ્રાણિવપ્રાણયાેગઃ ।
તવનપઠનપુ યં કાેિટજન્માઘનાશ।
ક થતુમિપ ન શક્તાેઽહં મહામાંસભક્ષા॥ ૩૬-૨૧૦॥
ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ઉત્તરત ત્રે મહાત ત્રાેદ્દ પને
સદ્ધમ ત્રપ્રકરણે ષટ્ચક્રપ્રકાશે
ભૈરવીભૈરવસવંાદે મહાકુલકુ ડ લની
અષ્ટાેત્તરસહસ્રનામ તવકવચં નામ ષટ્િત્રશત્તમઃ
પટલઃ॥ ૩૬॥
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