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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
અથ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ।
કૈલાસ શખરે ર યે નાનારત્નાપેશાે ભતે ।
ક પપાદપમ યસ્થે નાનાપુ પાપેશાે ભતે ।
મ ણમ ડપમ યસ્થે મુિનગ ધવર્સિેવતે ।
તઙ્ક શ્ચ સખુમાસીન ભગવ ત જગદુ્ગ મ્॥
કપાલખટ્વાઙ્ગધર ચ દ્રાદ્ધર્કૃતશખેરમ્ ।
િત્રશલૂડમ હ તમહા ષભવાહનમ્॥
જટાજૂટધર દેવવાસકુ ક ઠભષૂણમ્ ।
િવભૂ તભષૂણ દેવન્નીલક ઠિ ત્રલાેચનમ્॥
દ્વ િપચમર્પર ધાનં શદુ્ધસ્ફિટકસિન્નભમ્ ।
સહસ્રાિદત્યસઙ્કાશઙ્ ગિર દ્ધાર્ઙ્ગભષૂણમ્॥
પ્રણ ય શરસા નાથઙ્કારણિવશ્વ િપણમ્ ।
કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા પ્રાહૈનં શ ખવાહનઃ॥
કા તકેય ઉવાચ -
દેવદેવ જગન્નાથ ષ્ટ સ્થ તલયાત્મક ।
વમવે પરમાત્મા ચ વઙ્ગ તઃ સવર્દેિહનામ્॥
વં ગ ત સવર્લાેકાના દ નાના ચ વમવે િહ ।
વમવે જગદાધાર વમષે િવશ્વકારણઃ॥
વમવે પજૂ્ય સવષા વદ યાે ના ત મે ગ તઃ ।
િકઙ્ગુહ્ય પરમં લાેકે િકમેકં સવર્ સ દ્ધદમ્॥
િકમેક પરમં શ્રેષ્ઠિઙ્ક યાેગં વગર્માેક્ષદમ્ ।
િવના તીથન તપસા િવના દાનૈિવના મખૈઃ॥
િવના લયને યાનને નરઃ સ દ્ધમવા ુયાત્ ।
ક માદુ પદ્યતે ષ્ટઃ ક મશ્ચ પ્રલયાે ભવેત્॥
ક માદુત્તીયર્તે દેવ સસંારાણર્વસઙ્કટાત્ ।
તદહં શ્રાેતુ મચ્છા મ કથય વ મહેશ્વર॥
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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ઈશ્વર ઉવાચ -
સાધુ સાધુ વયા ષ્ટ પાવર્તી પ્રયન દન ।
અ ત ગુહ્યતમ પતુ્ર કથિય યા યસશંયમ્॥
સ વં રજ તમશ્ચવૈ યે ચા યે મહદાદયઃ ।
યે ચા યે બહવાે ભૂતાઃ સવર્પ્રકૃ તસ ભવાઃ॥
સવૈ દેવી પરાશ ક્તમર્હાિત્રપુરસુ દર ।
સવૈ પ્રસયૂતે િવશ્વિવશ્વં સવૈ પ્રયાસ્ય ત॥
સવૈ સહંરતે િવશ્વ જગદેતચ્ચરાચરમ્ ।
આધાર સવર્ભૂતાનાં સવૈ રાેગા તહાિરણી॥
ઇચ્છાજ્ઞાનિક્રયાશ ક્તબર્હ્મિવ શવાદયઃ ।
િત્રધા શ ક્ત વ પેણ ષ્ટ સ્થ તિવના શની ।
જ્યતે બ્રહ્મ પેણ િવ પેણ પાલ્યતે ।
સહંરેદુ્રદ્ર પેણ જગદેતચ્ચરાચરમ્॥
યસ્યા યાનેાૈ જગ સવર્મદ્યાિપ પિરવતર્તે ।
યસ્યા પ્રલીયતે ચા તે યસ્યા ચ યતે પનુઃ ।
યાં સમારા ય ત્રૈલાેક્યં સ પ્રાપ્ત પદમુત્તમમ્ ।
તસ્યા નામ સહસ્ર તુ કથયા મ વ તત્॥
ૐઅસ્ય શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ ત્રસ્ય
શ્રીભગવા દ ક્ષણામૂ તરૃ ષઃ જગતીચ્છ દઃ
સમ તપ્રકટગુપ્તસ પ્રદાયકુલકાૈલાેત્તીણર્િનગર્ભર્રહસ્યા ચ ત્યપ્રભા
વતી દેવતા આે બીજમ્॥ માયાશ ક્તઃ કામરાજબીજક લકમ્ વાે બીજમ્
સષુુ ા નાડી સર વતી શ ક્તધર્માર્થર્કામમાેક્ષાથ જપે િવિનયાેગઃ॥
આધારે ત ણાકર્ બ બ ચરં હેમપ્રભ વાગ્ભવમ્-
બીજં મન્મથ મ દ્રગાપેસદશૃં હૃ પઙ્કજે સં સ્થતમ્॥
િવ બ્રહ્મપદસ્થશ ક્તક લતં સાેમપ્રભાભાસરુ
યે યાય ત પદત્રય તવ શવે તે યા ત સાખૈ્ય પદમ્॥
કલ્યાણી કમલા કાલી કરાલી કામ િપણી ।
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કામાખ્યા કામદા કા યા કામના કામચાિરણી॥
કાલરાિત્રમર્હારાિત્રઃ કપાલી કાલ િપણી ।
કાૈમાર ક ણામુ ક્તઃ ક લક મષના શની॥
કાત્યાયની કરાધારા કાૈમુદ કમલ પ્રયા ।
ક તદા બુ દ્ધદા મેધા ની તજ્ઞા ની તવ સલા॥
માહેશ્વર મહામાયા મહાતે મહેશ્વર ।
મહા જહ્વા મહાઘાેરા મહાદંષ્ટ્ર ા મહાભુ ॥
મહામાેહા ધકારઘ્ની મહામાેક્ષપ્રદાિયની ।
મહાદાિરદ્ર્યનાશા ચ મહાશત્રુિવમિદ્દની॥
મહામાયા મહાવીયાર્ મહાપાતકના શની ।
મહામખા મ ત્રમયી મ ણપૂરકવા સની॥
માનસી માનદા મા યા મનશ્ચક્ષૂ રણેચરા ।
ગણમાતા ચ ગાયત્રી ગણગ ધવર્સિેવતા॥
ગિર ગિરશા સા વી ગિરસ્થા ગિરવ લભા ।
ચ ડશે્વર ચ ડ પા પ્રચ ડા ચ ડમા લની॥
ચિવકા ચ ચકાકારા ચ ડકા ચા િપણી ।
યજ્ઞેશ્વર યજ્ઞ પા જપયજ્ઞપરાયણા॥
યજ્ઞમાતા યજ્ઞભાેક્ત્રી યજ્ઞેશી યજ્ઞસ ભવા ।
સદ્ધયજ્ઞિક્રયા સ દ્ધયર્જ્ઞાઙ્ગી યજ્ઞર ક્ષકા॥
યજ્ઞિક્રયા યજ્ઞ પા યજ્ઞાઙ્ગી યજ્ઞર ક્ષકા ।
યજ્ઞિક્રયા ચ યજ્ઞા ચ યજ્ઞાયજ્ઞિક્રયાલયા॥
લ ધર જગન્માતા તવેદા જગિ પ્રયા ।
જતે દ્રયા જતક્રાેધા જનની જન્મદાિયની॥
ગઙ્ગા ગાેદાવર ચવૈ ગાેમતી ચ શતદુ્રકા ।
ઘઘર્રા વેદગભાર્ ચ રે ચકા સમવા સની॥
સ ધુમર્ દાિકની ક્ષપ્રા યમનુા ચ સર વતી ।
ભદ્રા રાગિવપાશા ચ ગ ડક િવ યવા સની॥
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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

નમર્દા સ ધુ કાવેર વતે્રવત્યા સકુાૈ શક ।
મહે દ્રતનયા ચવૈ અહલ્યા ચમર્કાવતી॥
અયાે યા મથુરા માયા કાશી કા ચી અવ તકા ।
પુર દ્વારાવતી તીથાર્ મહાિક બષના શનીઇ॥
પ દ્મની પદ્મમ યસ્થા પદ્મિક જલ્કવા સની ।
પદ્મવક્ત્રા ચકાેરાક્ષી પદ્મસ્થા પદ્મસ ભવા॥
હ્ર ીઙ્કાર કુ ડલીધાર હૃ પદ્મસ્થા સલુાેચના ।
શ્રીઙ્કાર ભષૂણા લ મીઃ ક્લીઙ્કાર ક્લેશના શની॥
હિરવક્ત્રાેદ્ભવા શા તા હિરવક્ત્રકૃતાલયા ।
હિરવક્ત્રાેદ્ભવા શા તા હિરવક્ષસ્થલ સ્થતા॥
વૈ ણવી િવ પા ચ િવ મા વ િપણી ।
િવ માયા િવશાલાક્ષી િવશાલનયનાે વલા॥
િવશ્વેશ્વર ચ િવશ્વાત્મા િવશ્વેશી િવશ્વ િપણી ।
િવશ્વેશ્વર શવારા યા શવનાથા શવ પ્રયા॥
શવમાતા શવાખ્યા ચ શવદા શવ િપણી ।
ભવેશ્વર ભવારા યા ભવેશી ભવનાિયકા॥
ભવમાતા ભવગ યા ભવક ટકના શની ।
ભવ પ્રયા ભવાન દા ભવાની ભવમાેિહની॥
ગાયત્રી ચવૈ સાિવત્રી બ્રહ્માણી બ્રહ્મ િપણી ।
બ્રહ્મશેી બ્રહ્મદા બ્રહ્મા બ્રહ્માણી બ્રહ્મવાિદની॥
દુગર્સ્થા દુગર્ પા ચ દુગાર્ દુગાર્ તના શની ।
સગુમા દુગર્મા દા તા દયા દાેગ્ધ્રી દુરાપહા॥
દુિરતઘ્ની દુરા યક્ષા દુરા દુ કૃતના શની ।
પ ચાસ્યા પ ચમી પૂણાર્ પૂણર્પીઠિનવા સની॥
સ વસ્થા સ વ પા ચ સ વસ્થા સ વસ ભવા ।
રજ સ્થા ચ ર ે પા ર ેગુણસમુદ્ભવા॥
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તમ સ્થા ચ તમાે પા તામસી તામસ પ્રયા ।
તમાેગુણસમુદ્ભૂતા સા વક રાજસી કલા॥
કાષ્ઠા મુહૂતાર્ િન મષા અિનમષેા તતઃ પરમ્ ।
અદ્ધર્માસા ચ માસા ચ સઁવ સર વ િપણી॥
યાેગસ્થા યાેગ પા ચ ક પસ્થા ક પ િપણી ।
નાનારત્નિવ ચત્રાઙ્ગી નાનાભરણમ ડતા॥
િવશ્વા ત્મકા િવશ્વમાતા િવશ્વપાશિવના શની ।
િવશ્વાસકાિરણી િવશ્વા િવશ્વશ ક્તિવચારણા॥
યવાકુસમુસઙ્કાશા દાિડમીકુસમુાપેમા ।
ચતુરઙ્ગી ચતુબાર્હુશ્ચતુરાચારવા સની॥
સવશી સવર્દા સવાર્ સવર્દા સવર્દાિયની ।
માહેશ્વર ચ સવાર્દ્યા શવાર્ણી સવર્મઙ્ગલા॥
ન લની ન દની ન દા આન દા ન દવ દ્ધની ।
વ્યાિપની સવર્ભૂતષેુ શવભારિવના શની॥
સવર્ ઙ્ગારવષેાઢ ા પાશાઙુ્કશકરાેદ્યતા ।
સયૂર્કાેિટસહસ્રાભા ચ દ્રકાેિટિનભાનના॥
ગણેશકાેિટલાવ યા િવ કાેટ િરમિદની ।
દાવા ગ્ કાેિટન લની દ્રકાેટ ુગ્ર િપણી॥
સમુદ્રકાેિટગ ભીરા વાયુકાેિટમહાબલા ।
આકાશકાેિટિવ તારા યમકાેિટભયઙ્કર ॥
મે કાેિટસમુચ્છ્ર ાયા ગણકાેિટસ દ્ધદા ।
િન ક તાેકા િનરાધારા િનગુર્ણા ગુણવ જતા॥
અશાેકા શાેકરિહતા તાપત્રયિવવ જતા ।
વ સષ્ઠા િવશ્વજનની િવશ્વાખ્યા િવશ્વવ દ્ધની ।
ચત્રા િવ ચત્ર ચત્રાઙ્ગી હેતુગભાર્ કુલેશ્વર ।
ઇચ્છાશ ક્તજ્ઞાર્નશ ક્તઃ િક્રયાશ ક્તઃ શુ ચ મતા॥
શુ ચઃ તમયી સત્યા શ્રુ ત પા શ્રુ ત પ્રયા ।
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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

મહાસ વમયી સ વા પ ચત વાપેિર સ્થતા॥
પાવર્તી િહમવ પતુ્રી પારસ્થા પાર િપણી ।
જય તી ભદ્રકાલી ચ અહલ્યા કુલનાિયકા॥
ભૂતધાત્રી ચ ભૂતેશી ભૂતસ્થા ભૂતભાવના ।
મહાકુ ડ લની શ ક્તમર્હાિવભવવ દ્ધની॥
હંસાક્ષી હંસ પા ચ હંસસ્થા હંસ િપણી ।
સાેમસયૂાર્ ગ્ મ યસ્થા મ ણમ ડલવા સની॥
દ્વાદશારસરાજેસ્થા સયૂર્મ ડલવા સની ।
અકલઙ્કા શશાઙ્કાભા ષાેડશારિનવા સની॥
ડાિકની રાિકની ચવૈ લાિકની કાિકની તથા ।
શાિકની હાિકની ચવૈ ષટ્ચકે્રષુ િનવા સની॥
ષ્ટ સ્થ તિવનાશાય ષ્ટ સ્થત્ય તકાિરણી ।

શ્રીક ઠ પ્રયહૃ ક ઠા ન દાખ્યા બ દુમા લની॥
ચતુ ષ ષ્ટકલાધારા દેહદ ડસમા શ્રતા ।
માયા કાલી તમધા ધા તુ ષ્ટમર્હાદ્યુ તઃ॥
િહઙ્ગુલા મઙ્ગલા સીતા સષુુ ામ યગા મની ।
પરઘાેરા કરાલાક્ષી િવજયા જયદાિયની॥
હૃ પદ્મિનલયા ભીમમહાભૈરવનાિદની ।
આકાશ લઙ્ગસ ભૂતા ભવુનાેદ્યાનવા સની॥
મહ સૂ મા ચ કઙ્કાલી ભીમ પા મહાબલા ।
મનેકાગભર્સ ભૂતા તપ્તકા ચનસિન્નભા॥
અ તરસ્થા કૂટબી િત્રકૂટાચલવા સની ।
વણાર્ખ્યા વણર્રિહતા પ ચાશદ્વણર્ભેિદની॥
િવદ્યાધર લાેકધાત્રી અ સરા અ સરઃ પ્રયા ।
દ ક્ષા દાક્ષાયણી દક્ષા દક્ષયજ્ઞિવના શની॥
યશઃ પૂણાર્ યશાેદા ચ યશાેદાગભર્સ ભવા ।
દેવક દેવમાતા ચ રાિધકા કૃ ણવ લભા॥
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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અ ધતી શચી દ્રાણી ગા ધાર ગ ધમા લની ।
યાનાતીતા યાનગ યા યાનજ્ઞા યાનધાિરણી॥
લ બાેદર ચ લ બાેષ્ઠ બવ તી જલાેદર ।
મહાેદર મુક્તકેશી મુક્તકામાથર્ સ દ્ધદા॥
તપ વની તપાેિનષ્ઠા સપુણાર્ ધમર્વા સની ।
વાણચાપધરા ધીરા પા ચાલી પ ચમ પ્રયા॥
ગુહ્યાઙ્ગી ચ સભુીમા ચ ગુહ્યત વા િનર જના ।
અશર રા શર રસ્થા સસંારાણર્વતાિરણી॥
અ તા િન કલા ભદ્રા સકલા કૃ ણિપઙ્ગલા ।
ચક્ર પ્રયા ચ ચક્રાહ્વા પ ચચક્રાિદદાિરણી॥
પદ્મરાગપ્રતીકાશા િનમર્લાકાશસિન્નભા ।
અધઃસ્થા ઊદ્ર્ વ પા ચ ઊદ્ર્ વપદ્મિનવા સની॥
કાયર્કારણ ક ર્ વે શશ્વદૂ્રપષેુ સં સ્થતા ।
રસજ્ઞા રસમ યસ્થા ગ ધસ્થા ગ ધ િપણી॥
પ્રબ્રહ્મ વ પા ચ પરબ્રહ્મિનવા સની ।
શ દબ્રહ્મ વ પા ચ શ દસ્થા શ દવ જતા॥
સ દ્ધબુર્ દ્ધઃ પરાબુ દ્ધઃ સ દ પ્તમર્ યસં સ્થતા ।
વગુહ્યા શા ભવીશ ક્ત ત વસ્થા ત વ િપણી॥
શાશ્વતી ભૂતમાતા ચ મહાભૂતાિધપ પ્રયા ।
શુ ચપ્રેતા ધમર્ સ દ્ધધર્મર્ દ્ધઃ પરા જતા॥
કામસ દ િપણી કામા સદા કાૈતૂહલ પ્રયા ।
જટાજૂટધરા મુક્તા સૂ મા શ ક્તિવભષૂણા॥
દ્વ િપચમર્પર ધાના ચીરવલ્કલધાિરણી ।
િત્રશલૂડમ ધરા નરમાલાિવભષૂણા॥
અત્યુગ્ર િપણી ચાેગ્રા ક પા તદહનાપેમા ।
ત્રૈલાેક્યસાિધની સા યા સ દ્ધસાધકવ સલા॥
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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સવર્િવદ્યામયી સારા ચાસરુાણાિવના શની ।
દમની દામની દા તા દયા દાેગ્ધ્રી દુરાપહા॥
અ ગ્ જહ્વાપેમા ઘાેરા ઘાેરઘાેરતરાનના ।
નારાયણી નાર સહી સહહૃદયે સ્થતા॥
યાેગેશ્વર યાેગ પા યાેગમાતા ચ યાે ગની ।
ખેચર ખચર ખેલા િનવાર્ણપદસશં્રયા॥
ના ગની નાગક યા ચ સવુેશા નાગનાિયકા ।
િવષ વાલાવતી દ પ્તા કલાશતિવભષૂણા॥
તીવ્રવક્ત્રા મહાવક્ત્રા નાગકાેિટ વધાિરણી ।
મહાસ વા ચ ધમર્જ્ઞા ધમાર્ તસખુદાિયની॥
કૃ ણમૂદ્ધાર્ મહામૂદ્ધાર્ ઘાેરમૂદ્ધાર્ વરાનના ।
સવ દ્રયમનાને્મત્તા સવ દ્રયમનાેમયી॥
સવર્સઙ્ગ્રામજયદા સવર્પ્રહરણાેદ્યતા ।
સવર્પીડાપેશમની સવાર્િરષ્ટિનવાિરણી॥
સવશ્વયર્સમુ પન્ના સવર્ગ્રહિવના શની ।
માતઙ્ગી મત્તમાતઙ્ગી માતઙ્ગી પ્રયમ ડલા॥
અ તાેદિધમ યસ્થા કિટસતૂ્રૈરલઙૃ્કતા ।
અ તાેદિધમ યસ્થા પ્રવાલવસના બુ ॥
મ ણમ ડલમ યસ્થા ઈષ પ્રહ સતાનના ।
કુમુદા લ લતા લાેલા લાક્ષા લાેિહતલાેચના॥
િદગ્વાસા દેવદૂતી ચ દેવદેવાિધદેવતા ।
સહાપેિરસમા ઢા િહમાચલિનવા સની॥
અટ્ટાટ્ટહા સની ઘાેરા ઘાેરદૈત્યિવના શની ।
અત્યુગ્રરક્તવસ્ત્રાભા નાગકેયૂરમ ડતા॥
મુક્તાહારલતાપેેતા તુઙ્ગપીનપયાેધરા ।
રક્તાે પલદલાકારા મદાઘૂ ણતલાેચના॥
સમ તદેવતામૂ તઃ સરુાિરક્ષયકાિરણી ।
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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ખડ્ ગની શલૂહ તા ચ ચિક્રણી ચક્રમા લની॥
શઙ્ ખની ચાિપની વાણી વ જ્રણી વજ્રદ ડની ।
આન દાેદિધમ યસ્થા કિટસતૂ્રૈરલઙૃ્કતા॥
નાનાભરણદ પ્તાઙ્ગા નાનામ ણિવભૂ ષતા ।
જગદાન દસ ભૂતા ચ તામ ણગુણા વતા॥
ત્રૈલાેક્યન મતા તુયાર્ ચન્મયાન દ િપણી ।
ત્રૈલાેક્યન દની દેવી દુઃખસુ વ ના શની॥
ઘાેરા ગ્ દાહશમની રાજ્યદેવાથર્સાિધની ।
મહાપરાધરા શઘ્ની મહાચાૈરભયાપહા॥
રાગાિદદાષેરિહતા જરામરણવ જતા ।
ચ દ્રમ ડલમ યસ્થા પીયષૂાણર્વસ ભવા॥
સવર્દેવૈઃ તુતા દેવી સવર્ સદ્ધનૈ્નર્મસૃ્કતા ।
અ ચ ત્યશ ક્ત પા ચ મ ણમ ત્રમહાષૈધી॥
અ ત વ તમયી બાલા મલયાચલવા સની ।
ધાત્રી િવધાત્રી સહંાર ર તજ્ઞા ર તદાિયની॥
દ્રાણી દ્ર પા ચ દ્રરાૈદ્રા ત્તના શની ।
સવર્જ્ઞા ચવૈ ધમર્જ્ઞા રસજ્ઞા દ નવ સલા॥
અનાહતા િત્રનયના િનભાર્રા િન ર્ તઃ પરા ।
પરાઘાેરા કરાલાક્ષી સમુતી શ્રેષ્ઠદાિયની॥
મ ત્રા લકા મ ત્રગ યા મ ત્રમાલા સમુિ ત્રણી ।
શ્રદ્ધાન દા મહાભદ્રા િનદ્વર્ દ્વા િનગુર્ણા ત્મકા॥
ધિરણી ધાિરણી વી ધરા ધાત્રી વસુ ધરા ।
મે મ દરમ યસ્થા સ્થ તઃ શઙ્કરવ લભા॥
શ્રીમતી શ્રીમયી શ્રેષ્ઠા શ્રીકર ભાવભાિવની ।
શ્રીદા શ્રીમા શ્રીિનવાસા શ્રીમતી શ્રીમતાઙ્ગ તઃ॥
ઉમા સારઙ્ ગણી કૃ ણા કુિટલા કુિટલાલકા ।
િત્રલાેચના િત્રલાેકાત્મા પુ યપુ યા પ્રક તતા॥
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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અ તા સત્યસઙ્ક પા સાસત્યા ગ્ર થભેિદની ।
પરેશી પરમા સા યા પરાિવદ્યા પરા પરા॥
સુ દરાઙ્ગી સવુણાર્ભા સરુાસરુનમસૃ્કતા ।
પ્ર પ્ર વતી ધ યા ધનધા યસ દ્ધદા॥
ઈશાની ભવુનેશાની ભવાની ભવુનેશ્વર ।
અન તાનતમિહતા જગ સારા જગદ્ભવા॥
અ ચ ત્યાત્મા ચ ત્યશ ક્ત શ્ચ ત્યા ચ ત્ય વ િપણી ।
જ્ઞાનગ યા જ્ઞાનમૂ તજ્ઞાર્િનની જ્ઞાનશા લની॥
અ સતા ઘાેર પા ચ સધુાધારા સધુાવહા ।
ભાસ્કર ભા વતી ભી તભાર્ વદક્ષાનુશાિયની॥
અનસયૂા ક્ષમા લ દુલર્ભા ભરણા ત્મકા ।
િવશ્વઘ્ની િવશ્વવીરા ચ િવશ્વઘ્ની િવશ્વસં સ્થતા॥
શીલસ્થા શીલ પા ચ શીલા શીલપ્રદાિયની ।
બાેધની બાેધકુશલા રાેધની બાેધની તથા॥
િવદ્યાે તની િવ ચત્રાત્મા િવદ્યુ પટલસિન્નભા ।
િવશ્વયાેિનમર્હાયાેિનઃ કમર્યાેિનઃ પ્રયા ત્મકા॥
રાેિહણી રાેગશમની મહારાેગ વરાપહા ।
રસદા પુ ષ્ટદા પુ ષ્ટમાર્નદા માનવ પ્રયા॥
કૃ ણાઙ્ગવાિહની કૃ ણા કૃ ણાકૃ ણસહાેદર ।
શા ભવી શ ભુ પા ચ શ ભુસ્થા શ ભુસ ભવા॥
િવશ્વાેદર યાેગમાતા યાેગમુદ્રાધ્નયાે ગની ।
વાગીશ્વર યાેગિનદ્રા યાે ગનીકાેિટસિેવતા॥
કાૈ લકા મ દક યા ચ ઙ્ગારપીઠવા સની ।
ક્ષેમઙ્કર સવર્ પા િદવ્ય પા િદગ બર ॥
ધૂમ્રવક્ત્રા ધૂમ્રનતે્રા ધૂમ્રકેશી ચ ધૂસરા ।
િપનાક દ્રવેતાલી મહાવેતાલ િપણી॥
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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

તિપની તાિપની દ ક્ષા િવ િવદ્યાત્મનાશ્રીતા ।
મ થરા જઠરા તીવ્રા અ ગ્ જહ્વા ભયાપહા॥
પશઘુ્ની પશુ પા ચ પશહુા પશબુાિહની ।
પીતા માતા ચ ધીરા ચ પશપુાશિવના શની॥
ચ દ્રપ્રભા ચ દ્રરેખા ચ દ્રકા તિવભૂ ષણી ।
કુઙુ્કમાિઙ્કતસવાર્ઙ્ગી સધુાસદુ્ગ લાેચના॥
શકુ્લા બરધરા દેવી વીણાપુ તકધાિરણી ।
અૈરાવતપદ્મધારા શ્વેતપદ્માસન સ્થતા॥
રક્તા બરધરા દેવી રક્તપદ્મિવલાેચના ।
દુ તરા તાિરણી તારા ત ણી તાર િપણી॥
સધુાધારા ચ ધમર્જ્ઞા ધમર્સઙ્ગાપેદે શની ।
ભગેશ્વર ભગારા યા ભ ગની ભગનાિયકા॥
ભગ બ બા ભગ ક્લન્ના ભગયાેિનભર્ગપ્રદા ।
ભગેશ્વર ભગારા યા ભ ગની ભગનાયકા॥
ભગેશી ભગ પા ચ ભગગુહ્યા ભગાવહા ।
ભગાેદર ભગાન દા ભગસ્થા ભગશા લની॥
સવર્સઙ્ક્ષાે ભણી શ ક્ત સવર્િવદ્રાિવણી તથા ।
મા લની માધવી મા વી મધુ પા મહાે કટા॥
ભ ડચ દ્રકા જ્યાે ના િવશ્વચ તમાપેહા ।
સપુ્રસન્ના મહાદૂતી યમદૂતી ભયઙ્કર ॥
ઉન્માિદની મહા પા િદવ્ય પા સરુા ચતા ।
ચૈત ય િપણી િનત્યા ક્લન્ના કામમદાેદ્ધતા॥
મિદરાન દકૈવલ્યા મિદરાક્ષી મદાલસા ।
સદ્ધશે્વર સદ્ધિવદ્યા સદ્ધાદ્યા સદ્ધસ ભવા॥
સદ્ધ દ્ધઃ સદ્ધમાતા ચ સ દ્ધ સવાર્થર્ સ દ્ધદા ।
મનાેમયી ગુણાતીતા પર જ્યાે તઃ વ િપણી॥
પરેશી પરગા પારા પરા સ દ્ધઃ પરાગ તઃ ।
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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િવમલા માેિહની આદ્યા મધપુાનપરાયણા॥
વેદવેદાઙ્ગજનની સવર્શાસ્ત્રિવશારદા ।
સવર્દેવમયી િવદ્યા સવર્શાસ્ત્રમયી તથા॥
સવર્જ્ઞાનમયી દેવી સવર્ધમર્મયીશ્વર ।
સવર્યજ્ઞમયી યજ્ઞા સવર્મ ત્રાિધકાિરણી॥
સવર્સ પ પ્ર તષ્ઠાત્રી સવર્િવદ્રાિવણી પરા ।
સવર્સઙ્ક્ષાે ભણી દેવી સવર્મઙ્ગલકાિરણી॥
ત્રૈલાેક્યાક ષણી દેવી સવાર્હ્લાદનકાિરણી ।
સવર્સ માેિહની દેવી સવર્ ત ભનકાિરણી॥
ત્રૈલાેક્યજૃ ભણી દેવી તથા સવર્વશઙ્કર ।
ત્રૈલાેક્યર જની દેવી સવર્સ પ ત્તદાિયની ।
સવર્મ ત્રમયી દેવી સવર્દ્વ દ્વક્ષયઙ્કર ॥
સવર્ સ દ્ધપ્રદા દેવી સવર્સ પ પ્રદાિયની ।
સવર્ પ્રયકર દેવી સવર્મઙ્ગલકાિરણી॥
સવર્કામપ્રદા દેવી સવર્દુઃખિવમાે ચની ।
સવર્ ત્યુપ્રશમની સવર્િવઘ્નિવના શની॥
સવાર્ઙ્ગસુ દર માતા સવર્સાૈભાગ્યદાિયની ।
સવર્જ્ઞા સવર્શ ક્તશ્ચ સવશ્વયર્ફલપ્રદા॥
સવર્જ્ઞાનમયી દેવી સવર્વ્યાિધિવના શની ।
સવાર્ધાર વ પા ચ સવર્પાપહરા તથા॥
સવાર્ન દમયી દેવી સવક્ષાયાઃ વ િપણી ।
સવર્લ મીમયી િવદ્યા સવ સતફલપ્રદા॥
સવાર્િરષ્ટપ્રશમની પરમાન દદાિયની ।
િત્રકાેણિનલયા િત્રસ્થા િત્રમાત્રા િત્રતનુ સ્થતા॥
િત્રવેણી િત્રપથા િત્રસ્થા િત્રમૂ ત સ્ત્રપુરેશ્વર ।
િત્રધા ી િત્રદશા યક્ષા િત્રિવિ ત્રપુરવા સની॥
ત્રયીિવદ્યા ચ િત્ર શરા ત્રૈલાેક્યા ચ િત્રપુ કરા ।
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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િત્રકાેટરસ્થા િત્રિવધા િત્રપુરા િત્રપુરા ત્મકા॥
િત્રપુરાશ્રી િત્રજનની િત્રપુરા િત્રપુરસુ દર ।
ઇદિ ત્રપુરસુ દયાર્ઃ તાતે્રન્નામ સહસ્રકમ્॥
ગુહ્યાદુ્ગહ્યતર પતુ્ર તવ પ્રીત્યૈ પ્રક તતમ્ ।
ગાપેનીય પ્રયત્નને પઠનીય પ્રયત્નતઃ॥
નાતઃ પરતર પુ યન્નાતઃ પરતર તપઃ ।
નાતઃ પરતરં તાતે્રન્નાતઃ પરતરા ગ તઃ॥
તાતંે્ર સહસ્રનામાખ્યં મમ વક્ત્રા દ્વિનગર્તમ્ ।
યઃ પઠે પ્રયતાે ભ યા યાદ્વા સમાિહતઃ॥
માેક્ષાથ લભતે માેકં્ષ વગાર્થ વગર્મા ુયાત્ ।
કામાંશ્ચ પ્રા ુયા કામી ધનાથ ચ લભેદ્ધનમ્॥
િવદ્યાથ લભતે િવદ્યાયશાેથ લભતે યશઃ ।
ક યાથ લભતે ક યાં સતુાથ લભતે સતુમ્॥
ગુિવણી જનયે પુત્રઙ્ક યા િવ દ ત સ પ તમ્ ।
મખૂાઽિપ લભતે શાસં્ત્ર હીનાેઽિપ લભતે ગ તમ્॥
સઙ્ક્રા ત્યાવાકાર્માવસ્યામષ્ટ યા ચ િવશષેતઃ ।
પાૈણર્માસ્યા ચતુદ્દર્ યાન્નવ યા ભાૈમવાસરે॥
પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાિપ યાદ્વા સમાિહતઃ ।
સ મુક્ત સવર્પાપે યઃ કામેશ્વરસમાે ભવેત્॥
લ મીવા ધમર્વાંશ્ચવૈ વ લભ સવર્યાે ષતામ્ ।
તસ્ય વ ય ભવેદાશુ ત્રૈલાેક્યં સચરાચરમ્॥
દ્ર દૃ ટ્વા યથા દેવા િવ દૃ ટ્વા ચ દાનવાઃ ।
યથાિહગર્ ડ દૃ ટ્વા સહ દૃ ટ્વા યથા ગ ઃ ।
ક ટવ પ્રપલાય તે તસ્ય વક્ત્રાવલાેકનાત્ ।
અ ગ્ ચાૈરભય તસ્ય કદા ચન્નવૈ સ ભવેત્॥
પાતકા િવિવધાઃ શા તમ પવર્તસિન્નભાઃ ।
ય માત્તચ્છૃ યા દ્વઘ્નાં ણવિહ્નહુત યથા॥
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॥ શ્રીમહાિત્રપુરસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અેકદા પઠનાદેવ સવર્પાપક્ષયાે ભવેત્ ।
દશધા પઠનાદેવ વાચા સ દ્ધઃ પ્ર યતે॥
શતધા પઠનાદ્વાિપ ખેચરાે યતે નરઃ ।
સહસ્રદશસઙ્ખ્યાતયઃ પઠેદ્ભ ક્તમાનસઃ॥
માતાસ્ય જગતા ધાત્રી પ્રત્યક્ષા ભવ ત ધ્રવુમ્ ।
લક્ષપૂણ યથા પતુ્ર તાતે્રરાજ પઠે સધુીઃ॥
ભવપાશિવિનમુર્ક્તાે મમ તુલ્યાે ન સશંયઃ ।
સવર્તીથષુ ય પુ યં સકૃ જ વા લભેન્નરઃ॥
સવર્વેદેષુ ય પ્રાેક્ત ત ફલ પિરક તતમ્ ।
ભૂ વા ચ બલવા પતુ્ર ધનવા સવર્સ પદઃ॥
દેહા તે પરમં સ્થાનય સરૈુરિપ દુલર્ભમ્ ।
સ યાસ્ય ત ન સ દેહઃ તવરાજસ્ય ક તર્નાત્॥
ઇ ત શ્રીવામકેશ્વરત ત્રે હરકુમારસઁવાદે મહાિત્રપુરસુ દયાર્ઃ
ષાેડ યાઃ સહસ્રનામ તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
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