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Shri Adi VarahI sahasranAmastotram

શ્રીઆિદવારાહીસહસ્રનામ તાતે્રમ્

ઉડ્ડામરત તગર્તમ્
॥ શ્રીવારાહી યાનમ્॥

નમાેઽ તુ દેિવ વારાિહ જયૈઙ્કાર વ િપ ણ ।
જય વારાિહ િવશ્વે શ મખુ્યવારાિહ તે નમઃ॥ ૧॥
વારાહમુ ખ વ દે વાં અ ધે અ ધિન તે નમઃ ।
સવર્દુષ્ટર્પ્રદુષ્ટાનાં વા ત ભનકરે નમઃ॥ ૨॥
નમઃ ત ભિન ત ભે વાં જૃ ભે જૃ ભ ણ તે નમઃ ।

ધે ધિન વ દે વાં નમાે દેવે શ માેિહિન॥ ૩॥
વભક્તાનાં િહ સવષાં સવર્કામપ્રદે નમઃ ।

બાહ્વાેઃ ત ભકર ં વ દે જહ્વા ત ભનકાિરણીમ્॥ ૪॥
ત ભનં કુ શત્રૂણાં કુ મે શત્રનુાશનમ્ ।

શીઘં્ર વ યં ચ કુ મે યાઽગ્ ાૈ વાગા ત્મકા સ્થતા॥ ૫॥
ઠચતુષ્ટય પે વાં શરણં સવર્દા ભજે ।
હુમા ત્મકે ફડપેણ જય આદ્યાનને શવે॥ ૬॥
દેિહ મે સકલાન્ કામાન્ વારાિહ જગદ શ્વિર ।
નમ તુ યં નમ તુ યં નમ તુ યં નમાે નમઃ॥ ૭॥

॥ વારાહી ગાયત્રી॥
વરાહમખુ્યૈ િવદ્મહે । દ ડનાથાયૈ ધીમહી ।
તન્નાે અ ઘ્ર પ્રચાેદયાત્ ॥

॥ અથ શ્રીઆિદવારાહીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
અથ યાનમ્ ।
વ દે વારાહવક્ત્રાં વરમ ણમકુટાં િવદુ્રમશ્રાતે્રભષૂાં
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હારાગ્રવૈેયતુઙ્ગ તનભરન મતાં પીતકાૈશયેવસ્ત્રામ્ ।
દેવી ં દક્ષાે વર્હ તે મુસલમથપરં લાઙ્ગલં વા કપાલં
વામા યાં ધારય તી ં કુવલયક લકાં યામલાં સપુ્રસન્નામ્ ॥
અ ગ્લા અ નમાે ભગવ ત વાતાર્ લ વાતાર્ લ વારાિહ વારાિહ વરાહમુ ખ
વરાહમુ ખ અ ધે અ ધિન નમઃ ધે ધિન નમઃ જ ભે જ ભિન નમઃ
માેહે માેિહિન નમઃ ત ભે ત ભિન નમઃ સવર્દુષ્ટપ્રદુષ્ટાનાં સવષાં
સવર્વા ક્ચત્તચ મુર્ખગ ત જહ્વા ત ભનં કુ કુ શીઘં્ર વ યં
કુ કુ । અ ગ્લા ઠઃ ઠઃ ઠઃ ઠઃ હંુ ફટ્ વાહા ।
મહાવારાહ્યં વા શ્રીપાદુકાં પજૂયા મ નમઃ ॥
દેવ્યવુાચ –

શ્રીક ઠ ક ણા સ ધાે દ નબ ધાે જગ પતે ।
ભૂ તભૂ ષતસવાર્ઙ્ગ પરા પરતર પ્રભાે ॥ ૧॥
કૃતા જ લપુટા ભૂ વા ચ્છા યેકં દયાિનધે ।
આદ્યા યા ચ વ પા યા િનિવકારા િનર જના ॥ ૨॥
બાેધાતીતા જ્ઞાનગ યા કૂટસ્થાઽઽન દિવગ્રહા ।
અગ્રાહ્યાઽતી દ્રયા શદુ્ધા િનર હા વાવભા સકા ॥ ૩॥
ગુણાતીતા િન પ્રપ ચા હ્યવાઙ્મનસગાેચરા ।
પ્રકૃ તજર્ગદુ પ ત્ત સ્થ તસહંારકાિરણી ॥ ૪॥
રક્ષાથ જગતાં દેવકાયાર્થ વા સરુ દ્વષામ્ ।
નાશાય ધત્તે સા દેહં તત્ત કાયકસાધનમ્ ॥ ૫॥
તત્ર ભૂધરણાથાર્ય યજ્ઞિવ તારહેતવે ।
િવદ્યુ કેશિહર યાક્ષબલાકાિદવધાય ચ ॥ ૬॥
આિવબર્ભવૂ યા શ ક્તઘારા ભૂદાર િપણી ।
વારાહી િવકટાકારા દાનવાસરુના શની ॥ ૭॥
સદ્યઃ સ દ્ધકર દેવી ધાેરા ઘાેરતરા શવા ।
તસ્યાઃ સહસ્રનામાખ્યં તાતંે્ર મે સમુદ રય॥ ૮॥
કૃપાલેશાેઽ ત મિય ચેદ્ભાગ્યં મે યિદ વા ભવેત્ ।
અનુગ્રાહ્યા યદ્યહં સ્યાં તદા વદ દયાિનધે ॥ ૯॥
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ઈશ્વર ઉવાચ ।
સાધુ સાધુ વરારાેહે ધ યા બહુમતા સ મે ।
શશુ્રષૂાિદસમુ પન્ના ભ ક્તશ્રદ્ધાસમ વતા તવ ॥ ૧૦॥
સહસ્રનામ વારાહ્યાઃ સવર્ સ દ્ધિવધાિય ચ ।
તવ ચેન્ન પ્રવક્ષ્યા મ પ્રયે કસ્ય વદા યહમ્ ॥ ૧૧॥
િક તુ ગાે યં પ્રયત્નને સરંકં્ષ્ય પ્રાણતાેઽિપ ચ ।
િવશષેતઃ ક લયુગે ન દેયં યસ્ય કસ્ય ચત્ ॥
સવઽ યથા સ દ્ધભા ે ભિવ ય ત વરાનને ॥ ૧૨॥
ૐ અસ્ય શ્રીવારાહીસહસ્રનામ તાતે્રસ્ય મહાદેવ ઋ ષઃ । અનુષુ્ટ છ દઃ ।
વારાહી દેવતા । અ બીજમ્ । ક્રા શ ક્તઃ । હંુ ક લકમ્ ।
મમ સવાર્થર્ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
ૐ વારાહી વામની વામા બગલા વાસવી વસઃુ ।
વૈદેહી િવરસબૂાર્લા વરદા િવ વ લભા ॥ ૧૩॥
વ દતા વસદુા વ યા વ્યાત્તાસ્યા વ ચની બલા ।
વસુ ધરા વી તહાતે્રા વીતરાગા િવહાયસી ॥ ૧૪॥
સવાર્ ખિન પ્રયા કા યા કમલા કા ચની રમા ।
ધૂમ્રા કપા લની વામા કુ કુ લા કલાવતી॥ ૧૫॥
યા યાઽગ્ ેયી ધરા ધ યા ધ મણી યાિનની ધ્રવુા ।

તલર્ મીજર્યા તુ ષ્ટઃ શ ક્તમધા તપ વની॥ ૧૬॥
વેધા જયા કૃ તઃ કા તઃ વાહા શા તદર્મા ર તઃ ।
લ મ તઃ તિનદ્રા ત દ્રા ગાૈર શવા વધા॥ ૧૭॥
ચ ડી દુગાર્ઽભયા ભીમા ભાષા ભામા ભયાનકા ।
ભૂદારા ભયાપહા ભી ભરવી ભઙ્ગરા ભટ ॥ ૧૮॥
ઘુઘુર્રા ઘાષેણા ઘાેરા ઘાે ષણી ઘાેણસયંુતા ।
ઘનાધના ઘઘર્રા ચ ઘાેણયુક્તાઽઘના શની॥ ૧૯॥
પવૂાર્ગ્ ેયી પાતુ યા યા વાયવ્યુત્તરવા ણી ।
અૈશા યૂ વાર્ધઃ સ્થતા ચ ષ્ટા દક્ષાગ્રવામગા॥ ૨૦॥
હૃન્ના ભબ્રહ્મર ધ્રાકર્ વગર્પાતાલભૂ મગા ।
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અ શ્રીઃ હ્ર ીઃ ક્લી ં તીથર્ગ તઃ પ્રી તધ ગ ઃ કલાઽવ્યયા॥ ૨૧॥
ઋગ્યજુઃ સામ પા ચ પરા યાિત્ર યુદુ બરા ।
ગદા સશ ક્તચાપષેુશલૂચક્રક્ર ષ્ટધાિરણી॥ ૨૨॥
જરતી યવુતી બાલા ચતુરઙ્ગબલાે કટા ।
સત્યાક્ષરા ચાિધભતે્રી ધાત્રી પાત્રી પરા પટુઃ ॥ ૨૩॥
ક્ષતે્રજ્ઞા ક પની જ્યેષ્ઠા દૂરધશાર્ ધુર ધરા ।
મા લની માિનની માતા માનનીયા મન વની॥ ૨૪॥
મહાે કટા મ યુકર મનુ પા મનાજેવા ।
મેદ વની મદ્યરતા મધપુા મઙ્ગલાઽમરા ॥ ૨૫॥
માયા માતાઽઽમયહર ડાની મિહલા તઃ ।
મહાદેવી માેહહર મ જુ ર્ત્યુ જયાઽમલા ॥ ૨૬॥
માંસલા માનવા મૂલા મહારાિત્રમહાલસા ।

ગાઙ્કા મીનકાર સ્યાન્મિહષઘ્ની મદ તકા ॥ ૨૭॥
મૂચ્છાર્માેહ ષામાેઘામદ ત્યુમલાપહા ।
સહક્ષર્મિહષવ્યાઘ્ર ગક્રાેડાનના ધનુી॥ ૨૮॥
ધિરણી ધાિરણી ધનેુધર્િરત્રી ધાવની ધવા ।
ધમર્ વના યાનપરા ધનધા યધરાપ્રદા ॥ ૨૯॥
પાપદાષેિરપવુ્યાિધના શની સ દ્ધદાિયની ।
કલાકાષ્ઠાત્રપાપક્ષાઽહસુ્ત્રિટશ્વાસ િપણી ॥ ૩૦॥
સ દ્ધા સભુુ રાૈદ્ર રાધા રાકા રમાઽર ણઃ ।
રામા ર તઃ પ્રયા ષ્ટા ર ક્ષણી રિવમ યગા ॥ ૩૧॥
રજની રમણી રેવા રિઙ્કની ર જની રમા ।
રાષેા રાષેવતી ક્ષા કિરરાજ્યપ્રદા રતા ॥ ૩૨॥
ક્ષા પવતી રાસ્યા દ્રાણી રણપ ડતા ।

ગઙ્ગા ચ યમનુા ચવૈ સર વ ત વસમૂર્ધુઃ ॥ ૩૩॥
ગ ડક તુઙ્ગભદ્રા ચ કાવેર કાૈ શક પટુઃ ।
ખટ્વાેરગવતી ચારા સહસ્રાક્ષા પ્રતદર્ના ॥ ૩૪॥
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સવર્જ્ઞા શાઙ્કર શાસ્ત્રી જટાધાિર યયાેરદા ।
યાવની સાૈરભી કુ વક્રતુ ડા વધાેદ્યતા ॥ ૩૫॥
ચ દ્રાપીડા વેદવેદ્યા શઙ્ ખની ની લઆેિહતા ।
યાનાતીતાઽપિરચ્છેદ્યા ત્યુ પા િત્રવગર્દા ॥ ૩૬॥

અ પા બહુ પા ચ નાના પા નતાનના ।
ષાકિપ ર્ષા ઢા ષેશી ષવાહના ॥ ૩૭॥
ષ પ્રયા ષાવતાર્ ષપવાર્ ષાકૃ તઃ ।

કાેદ ડની નાગચૂડા ચ યા પરમા થકા ॥ ૩૮॥
દુવાર્સા દુગ્રર્હા દેવી સરુાવાસા દુરાિરહા ।
દુગાર્ રાધા દુગર્હ ત્રી દુરારા યા દવીયસી ॥ ૩૯॥
દુરાવાસા દુઃપ્રહ તા દુઃપ્રક પા દુ િહણી ।
સવુેણી શ્રમણી યામા ગવ્યાધાઽકર્તાિપની ॥ ૪૦॥
દુગાર્ તાક્ષ પાશપુતી કાૈણપી કુણપાશના ।
કપિદની કામકામા કમનીયા કલાે વલા ॥ ૪૧॥
કાસાવહૃ કારકાની ક બુક ઠ કૃતાગમા ।
કકર્શા કારણા કા તા ક પાઽક પા કટઙ્કટા ॥ ૪૨॥
મશાનિનલયા ભન્ની ગ ઢા ગ પહા ।

તિ પ્રયા ત પરા રાયા વભાર્નુઃ કાલવ ચની ॥ ૪૩॥
શાખા િવશાખા ગાેશાખા સશુાખા શષેશા ખની ।
વ્યઙ્ગા સભુાઙ્ગા વામાઙ્ગા નીલાઙ્ગાઽનઙ્ગ િપણી ॥ ૪૪॥
સાઙ્ગાપેાઙ્ગા ચ શારઙ્ગા શભુાઙ્ગા રઙ્ગ િપણી ।
ભદ્રા સભુદ્રા ભદ્રાક્ષી સિહકા િવનતાઽિદ તઃ ॥ ૪૫॥
હૃદ્યા વદ્યા સપુદ્યા ચ ગદ્યપદ્ય પ્રયા પ્રસઃૂ ।
ચ ચકા ભાેગવત્ય બા સારસી શબર નટ ॥ ૪૬॥
યાે ગની પુ કલાઽન તા પરા સાઙ્ખ્યા શચી સતી ।
િન ગા િન ના ભશ્ચ સિહ ર્ગ્ તી લિપઃ ॥ ૪૭॥
દમય તી દમી દ ડાેદ્દ ડની દારદાિયકા ।
દ િપની ધાિવની ધાત્રી દક્ષક યા દિરદ્રતી ॥ ૪૮॥
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દાિહની દ્રિવણી દવ દ ડની દ ડનાિયકા ।
દાન પ્રયા દાષેહ ત્રી દુઃખદાિરદ્ર્યના શની॥ ૪૯॥
દાષેદા દાષેકૃદ્દાેગ્ધ્રી દાેહદા દેિવકાઽદના ।
દવ કર દુવર્ લતા દુયુર્ગાઽદ્વયવાિદની ॥ ૫૦॥
ચરાચરાઽન ત ષ્ટ ન્મત્તા કમલાલસા ।
તાિરણી તારકા તારા પરાત્મા કુ જલાેચના ॥ ૫૧॥
ઇ દુિહર યકવચા વ્યવસ્થા વ્યવસાિયકા ।
ઈશન દા નદ નાગી ય ક્ષણી સિપણી વર ॥ ૫૨॥
સધુા સરુા િવશ્વસહા સવુણાર્ઙ્ગદધાિરણી ।
જનની પ્રી તપાકે ઃ સામ્રાજ્ઞી સિંવદુત્તમા ॥ ૫૩॥
અમેયાઽિરષ્ટદમની િપઙ્ગલા લઙ્ગધાિરણી ।
ચામુ ડા લાિવની હાલા હ જ્યાે ત ક્રમા ॥ ૫૪॥
સપુ્રતીકા ચ સગુ્રીવા હવ્યવાહા પ્રલાિપની ।
નભસ્યા માધવી જ્યેષ્ઠા શ શરા વા લની ચઃ ॥ ૫૫॥
શકુ્લા શકુ્રા શચુા શાેકા શકુ ભેક િપક ભક ।
ષદશ્વા નભાેયાનેી સપુ્રતીકા િવભાવર ॥ ૫૬॥

ગિવતા ગુિવણી ગ યા ગુ ગુર્ તર ગયા ।
ગ ધવ ગ ણકા ગુ દ્રા ગા ડી ગાેિપકાઽગ્રગા ॥ ૫૭॥
ગણેશી ગા મની ગ ત્રી ગાપે તગર્ ધની ગવી ।
ગ જતા ગાનની ગાનેા ગાેરક્ષા ગાેિવદાં ગ તઃ ॥ ૫૮॥
ગ્રા થક ગ્ર થકૃદ્ગાેષ્ઠ ગભર્ પા ગુણૈ ષણી ।
પારસ્કર પા ચનદા બહુ પા િવ િપકા ॥ ૫૯॥
ઊહા વ્યૂહા દુ હા ચ સ માેહા માેહહાિરણી ।
યજ્ઞિવગ્રિહણી યજ્ઞા યાયજૂકા યશ વની ॥ ૬૦॥
અ ગ્ ષ્ઠાેમાેઽત્ય ગ્ ષ્ટાેમાે વાજપેયશ્ચ ષાેડશી ।
પુ ડર કાેઽશ્વમેધશ્ચ રાજસયૂશ્ચ નાભસઃ ॥ ૬૧॥

વષ્ટકૃદ્બહુસાવૈણા ગાેસવશ્ચ મહાવ્રતઃ ।
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િવશ્વ જદ્બ્રહ્મયજ્ઞશ્ચ પ્રા પત્યઃ શલાયવઃ॥ ૬૨॥
અશ્વક્રા તાે રથક્રા તાે િવ ક્રા તાે િવભાવસઃુ ।
સયૂર્ક્રા તાે ગજક્રા તાે બ લ ભન્નાગયજ્ઞકઃ॥ ૬૩॥
સાિવત્રી ચાધર્સાિવત્રી સવર્તાેભદ્રવા ણઃ ।
આિદત્યામયગાેદાેહગવામય ગામયાઃ॥ ૬૪॥
સપર્મયઃ કાલિપ જઃ કાૈ ડ યાપેનકાહલઃ ।
અ ગ્ િવદ્દવ્ાદશાહઃ વાપેાંશઃુ સાેમદાેહનઃ ॥ ૬૫॥
અશ્વપ્ર તગ્રહાે બિહરથાેઽ યુદય ઋ દ્ધરાટ્ ।
સવર્ વદ ક્ષણાે દ ક્ષા સાેમાખ્યા સ મદાહ્વયઃ॥ ૬૬॥
કઠાયનશ્ચ ગાેદાેહઃ વાહાકાર તનનૂપાત્ ।
દ ડાપુ ષમેધશ્ચ યનેાે વજ્ર ઇષુયર્મઃ॥ ૬૭॥
અઙ્ ગરા કઙ્ગભે ડા ચા દ્રાયણપરાયણા ।
જ્યાે તષ્ઠાેમઃ કુતાે દશા ન દ્યાખ્યઃ પાૈણર્મા સકઃ॥ ૬૮॥
ગજપ્ર તગ્રહાે રાિત્રઃ સાૈરભઃ શાઙ્કલાયનઃ ।
સાૈભાગ્યકૃચ્ચ કાર ષાે વૈતલાયનરામઠ ॥ ૬૯॥
શાે ચ કાર ના ચકેતઃ શા તકૃ પુ ષ્ટકૃત્તથા ।
વનૈતેયાેચ્ચાટનાૈ ચ વશીકરણમારણે॥ ૭૦॥
ત્રૈલાેક્યમાેહનાે વીરઃ ક દપર્બલશાતનઃ ।
શઙ્ખચૂડાે ગ ચ્છાયાે રાૈદ્રાખ્યાે િવ િવક્રમઃ ॥ ૭૧॥
ભૈરવઃ કવહાખ્યશ્ચાવ થાેઽષ્ટાકપાલકઃ ।
શ્રાષૈટ્ વાષૈટ્ વષટ્કારઃ પાકસસં્થા પિરશ્રુતી॥ ૭૨॥
ચયનાે નરમેધશ્ચ કાર ર રત્નદાિનકા ।
સાતૈ્રામણી ચ ભા દા બાહર્ પત્યાે બલઙ્ગમઃ॥ ૭૩॥
પ્રચેતાઃ સવર્સત્રશ્ચ ગજમેધઃ કર ભકઃ ।
હિવઃસસં્થા સાેમસસં્થા પાકસસં્થા ગ ત્મતી॥ ૭૪॥
સત્યસયૂર્શ્ચમસઃ સ્રુક્સ્રવુાેલખૂલમેક્ષણી ।
ચપલાે મ થની મેઢ યપૂઃ પ્રાગ્વંશકુ જકા॥ ૭૫॥
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ર મરશશુ્ચ દાે યશ્ચ વા ણાેદઃ પિવઃ કુથા ।
આપ્તાેયાર્માે દ્રાેણકલશાે મતૈ્રાવ ણ આ શ્વનઃ॥ ૭૬॥
પાત્નીવતશ્ચ મ થી ચ હાિરયાજેન અેવ ચ ।
પ્ર તપ્રસ્થાનશકુ્રાૈ ચ સા મધનેી સ મ સમા॥ ૭૭॥
હાેતાઽ વયુર્ તથાેદ્ઘાતા નેતા વષ્ટા ચ યાેિત્રકા ।
આગ્ ીધ્રાેઽચ્છવગાષ્ટાવગ્રાવ તુ પ્રતદર્કઃ॥ ૭૮॥
સબુ્રહ્મ યાે બ્રાહ્મણશ્ચ મતૈ્રાવ ણવા ણાૈ ।
પ્ર તાેતા પ્ર તપ્રસ્થાતા યજમાના ધ્રવુંિત્રકા॥ ૭૯॥
આ મક્ષામીષદાજ્યં ચ હવ્યં કવં્ય ચ ઃ પયઃ ।
જુહૂદુ્ધણાે ત્ બ્રહ્મા ત્રયી ત્રેતા તર શ્વની ॥ ૮૦॥
પુરાેડાશઃ પશકુષર્ઃ પ્રેક્ષણી બ્રહ્મય જ્ઞની ।
અ ગ્ જહ્વા દભર્રાેમા બ્રહ્મશીષાર્ મહાેદર ॥ ૮૧॥
અ તપ્રા શકા નારાયણી નગ્ ા િદગ બરા ।
આેઙ્કાિરણી ચતવુદ પા શ્રુ તરનુ વણા॥ ૮૨॥
અષ્ટાદશભુ ર ભા સત્યા ગગનચાિરણી ।
ભીમવક્ત્રા મહાવક્ત્રા ક તરાકૃ ણિપઙ્ગલા ॥ ૮૩॥
કૃ ણમૂદ્ધાર્ મહામૂદ્ધાર્ ઘાેરમૂદ્ધાર્ ભયાનના ।
ઘાેરાનના ઘાેર જહ્વા ઘાેરરાવા મહાવ્રતા॥ ૮૪॥
દ પ્તાસ્યા દ પ્તનતે્રા ચ ડપ્રહરણા જટ ।
સરુભી સાનૈભી વીચી છાયા સ યા ચ માંસલા॥ ૮૫॥
કૃ ણા કૃ ણા બરા કૃ ણશાઙ્ર્ ગણી કૃ ણવ લભા ।
ત્રા સની માેિહની દ્વે યા ત્યુ પા ભયાવહા ॥ ૮૬॥
ભીષણા દાનવે દ્રઘ્ની ક પકત્ર ક્ષયઙ્કર ।
અભયા થવી સા વી કે શની વ્યાિધજન્મહા॥ ૮૭॥
અક્ષાે યા હ્લાિદની ક યા પિવત્રા રાેિપણી શભુા ।
ક યાદેવી સરુાદેવી ભીમાદેવી મદ તકા॥ ૮૮॥
શાક બર મહાશ્વેતા ધૂમ્રા ધૂમ્રેશ્વર શ્વર ।
વીરભદ્રા મહાભદ્રા મહાદેવી મહાસરુ ॥ ૮૯॥
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મશાનવા સની દ પ્તા ચ તસસં્થા ચ ત પ્રયા ।
કપાલહ તા ખટ્વાઙ્ગી ખડ્ ગની શૂ લની હલી॥ ૯૦॥
કા તાિરણી મહાયાેગી યાેગમાગાર્ યુગગ્રહા ।
ધૂમ્રકેતુમર્હાસ્યાયુયુર્ગાનાં પિરવ તની॥ ૯૧॥
અઙ્ગાિર યઙુ્કશકરા ઘ ટાવણાર્ ચ ચિક્રણી ।
વેતાલી બ્રહ્મવેતાલી મહાવેતા લકા તથા॥ ૯૨॥
િવદ્યારાજ્ઞી માેહરાજ્ઞી મહારાજ્ઞી મહાેદર ।
ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ સાઙ્ખ્યં યાેગ તતાે દમઃ॥ ૯૩॥
અ યાત્મં ચાિધદૈવં ચાિધભૂતાંશ અેવ ચ ।
ઘ ટારવા િવ પાક્ષી શ ખ ચચ્છ્ર ચય પ્રયા॥ ૯૪॥
ખડ્ગશલૂગદાહ તા મિહષાસરુમિદની ।
માતઙ્ગી મત્તમાતઙ્ગી કાૈ શક બ્રહ્મવાિદની॥ ૯૫॥
ઉગ્રતે સદ્ધસનેા જૃ ભણી માેિહની તથા ।
જયા ચ િવજયા ચવૈ િવનતા કદુ્રરેવ ચ॥ ૯૬॥
ધાત્રી િવધાત્રી િવક્રા તા વ તા મૂચ્છાર્ ચ મૂચ્છર્ની ।
દમની દા મની દ યા છેિદની તાિપની તપી॥ ૯૭॥
બ ધની બાિધની બ યા બાેધાતીતા બુધ પ્રયા ।
હિરણી હાિરણી હ ત્રી ધિરણી ધાિરણી ધરા॥ ૯૮॥
િવસાિધની સાિધની ચ સ યા સઙ્ગાપેની પ્રયા ।
રેવતી કાલકણ ચ સ દ્ધલ મીર ધતી॥ ૯૯॥
ધમર્ પ્રયા ધમર્ર તઃ ધ મષ્ઠા ધમર્ચાિરણી ।
વ્યુ ષ્ટઃ ખ્યા તઃ સનીવાલી કુહૂઃ ઋતુમતી તઃ॥ ૧૦૦॥
તવાષ્ટ્ર વૈરાેચની મતૈ્રી નીર કૈટભેશ્વર ।
ભ્રમણી ભ્રામણી ભ્રામા ભ્રમર ભ્રામર ભ્રમા॥ ૧૦૧॥
િન કલા કલહા નીતા કાૈલાકારા કલેબરા ।
િવદ્યુ જહ્વા વ ષણી ચ િહર યાક્ષિનપા તની॥ ૧૦૨॥
જતકામા કા ગયા કાેલા ક પાઙ્ ગની કલા ।
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પ્રધાના તારકા તારા િહતાત્મા િહતભેિદની॥ ૧૦૩॥
દુરક્ષરા પર બ્રહ્મ મહાતાના મહાહવા ।
વા ણી વ્ય ણી વાણી વીણા વેણી િવહઙ્ગમા॥ ૧૦૪॥
માેદ પ્રયા માેદિકની લવની લાિવની લુ તઃ ।
અજરા લાેિહતા લાક્ષા પ્રતપ્તા િવશ્વભાે જની॥ ૧૦૫॥
મનાે બુ દ્ધરહઙ્કારઃ ક્ષતે્રજ્ઞા ક્ષતે્રપા લકા ।
ચતવુદા ચતુભાર્રા ચતુર તા ચ પ્રયા॥ ૧૦૬॥
ચિવણી ચાેિરણી ચાર ચાઙ્કર ચમર્ભેભૈરવી ।
િનલપા િન પ્રપ ચા ચ પ્રશા તા િનત્યિવગ્રહા॥ ૧૦૭॥
તવ્યા તવ પ્રયા વ્યાલા ગુ રા શ્રતવ સલા ।

િન કલઙ્કા િનરાલ બા િનદ્વર્ દ્વા િન પિરગ્રહા॥ ૧૦૮॥
િનગુર્ણા િનમર્લા િનત્યા િનર હા િનરઘા નવા ।
િનિર દ્રયા િનરાભાસા િનમાહા ની તનાિયકા॥ ૧૦૯॥
િનિર ધના િન કલા ચ લીલાકારા િનરામયા ।
મુ ડા િવ પા િવકૃતા િપઙ્ગલાક્ષી ગુણાેત્તરા॥ ૧૧૦॥
પદ્મગભાર્ મહાગભાર્ િવશ્વગભાર્ િવલક્ષણા ।
પરમાત્મા પરેશાની પરા પારા પર તપા॥ ૧૧૧॥
સસંારસતેુઃ કૂ્રરાક્ષી મૂચ્છાર્ મત્તા મનુ પ્રયા ।
િવ મયા દુજર્યા દક્ષા તનુહ ત્રી દયાલયા॥ ૧૧૨॥
પરબ્રહ્માઽઽન દ પા સવર્ સ દ્ધિવધાિયની । ૐ।
અેવમુડ્ડામરત ત્રાન્મયાેદૃ્ધત્ય પ્રકા શતમ્॥ ૧૧૩॥
ગાપેનીયં પ્રયત્નને નાખ્યયેં યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
યદ ચ્છ સ દુ્રતં સ દ્ધ અૈશ્વય ચર િવતામ્॥ ૧૧૪॥
આરાેગ્યં પસ માનં તદા નામાિન ક તર્યેત્ ।
ના ાં સહસ્રં વારાહ્યાઃ મયા તે સમુદ િરતમ્॥ ૧૧૫॥
યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્વાિપ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
અશ્વમેધસહસ્રસ્ય વાજપેયશતસ્ય ચ॥ ૧૧૬॥
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પુ ડર કાયુતસ્યાિપ ફલં પાઠાત્ પ્ર યતે ।
પઠતઃ સવર્ભાવને સવાર્ઃ સ્યુઃ સદ્ધયઃ કરે॥ ૧૧૭॥

યતે મહદૈશ્વય સવષાં દિયતાે ભવેત્ ।
ધનસારાયતે વિહ્નરગાધાેઽ ધઃ કણાયતે॥ ૧૧૮॥
સદ્ધયશ્ચ ણાય તે િવષમ ય તાયતે ।
હારાય તે મહાસપાર્ઃ સહઃ ક્ર ડા ગાયતે॥ ૧૧૯॥
દાસાય તે મહીપાલા જગ ન્મત્રાયતેઽ ખલમ્ ।
ત માન્ના ાં સહસ્રેણ તુતા સા જગદ બકા ।
પ્રયચ્છત્ય ખલાન્ કામાન્ દેહા તે પરમાં ગ તમ્॥ ૧૨૦॥
॥ ઇ ત ઉડ્ડામરત ત્રા તગર્તં શ્રીઆિદવારાહીસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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