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(સ્કા દે શઙ્કરસિંહતાતઃ)
બ્રહ્માવેાચ -

નારદ મદ્વ સ વ લીના ાં સહસ્રકમ્ ।
સ્ક દક્ર ડાિવનાેદાિદબાેધકં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૧॥
મુિનર યહમવેાસ્ય છ દાેઽનુષુ્ટપ્ પ્રક તતમ્ ।
વ લીદેવી દેવતા સ્યાત્ વ્રાં વ્રી ં વ્રૂં બીજશ યિપ॥ ૨॥
ક લકં ચ તથા યસ્ય વ્રાં ઇત્યાદૈ્યઃ ષડઙ્ગકમ્ ।
ૐઅસ્ય શ્રી વ લીસહસ્રનામ તાતે્ર મ ત્રસ્ય ભગવાન્ શ્રીબ્રહ્મા ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રીવ લીદેવી દેવતા । વ્રાં બીજમ્ । વ્રી ં શ ક્તઃ ।
વ્રૂં ક લકમ્ । શ્રીસ્ક દપ તવ્રતા ભગવતી શ્રીવ લીદેવી
પ્રીત્યથ સહસ્રનામજપે િવિનયાેગઃ॥
॥ અથ કર યાસઃ॥
વ્રાં અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
વ્રી ં તજર્ની યાં નમઃ ।
વ્રૂં મ યમા યાં નમઃ ।
વ્ર અના મકા યાં નમઃ ।
વ્રા કિનષ્ઠા યાં નમઃ ।
વ્રઃ કરતલકરપુષ્ઠા યાં નમઃ॥
॥ ઇ ત કર યાસઃ॥
॥ અથ હૃદયાિદષડઙ્ગ યાસઃ॥
વ્રાં હૃદયાય નમઃ ।
વ્રી ં શરસે વાહા ।
વ્રૂં શખાયૈ વષટ્ ।
વ્ર કવચાય હુમ્ ।
વ્રા નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
વ્રઃ અસ્ત્રાય ફટ્॥
॥ ઇ ત હૃદયાિદષડઙ્ગ યાસઃ॥
તતઃ સ ચ તયેદે્દવી ં વ લી ં સ્ક દપ તવ્રતામ્॥ ૩॥
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॥ શ્રીવ લીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

યામાં યામાલકા તાં દુ્રતકનકમ ણ પ્રસુ્ફરિદ્દવ્યભષૂાં
ગુ માલા ભરામાં શવમુિનતનયાં કાનને દ્રા ભમા યામ્ ।

વામે હ તે ચ પદં્મ તિદતરકરવરં લ બતં સ દધાનાં
સસં્થાં સનેાિનદકે્ષ સમુદમિપ મહાવ લદેવી ં ભજેઽહમ્॥ ૪॥

ઇત્યેવં ચ તિય વાઽ બાં મનસાઽ યચ સાદરમ્ ।
પઠેન્નામસહસ્રં તત્ શ્રૂયતાં તાતે્રમુત્તમમ્॥ ૫॥
ૐ વ લી વ લીશ્વર વ લીબહ્વા વ લીિનભાકૃ તઃ ।
વૈકુ ઠા ક્ષસમુદ્ભૂતા િવ સવંિધતા વરા॥ ૬॥
વાિર ક્ષા વાિર સ્યા વામા વામેતરા શ્રતા ।
વ યા વનભવા વ દ્યા વન વન સના॥ ૭॥
વનવાસ પ્રયા વાદિવમખુા વીરવ દતા ।
વામાઙ્ગા વામનયના વલયાિદિવભષૂણા॥ ૮॥
વનરાજસતુા વીરા વીણાવાદિવદૂ ષણી ।
વીણાધરા વૈ ણક ષશ્રુતસ્ક દકથા વધૂઃ॥ ૯॥
શવઙ્કર શવમુિનતનયા હિરણાેદ્ભવા ।
હર દ્રિવનુતા હાિનહીના હિરણલાેચના॥ ૧૦॥
હિરણાઙ્કમખુી હારધરા હરજકા મની ।
હર નષુા હરાિધક્યવાિદની હાિનવ જતા॥ ૧૧॥
ઇષ્ટદા ચેભસ ભીતા ચેભવક્ત્રા તક પ્રયા ।
ઇ દ્રશે્વર ચે દ્રનુતા ચે દરાતનયા ચતા॥ ૧૨॥
ઇ દ્રાિદમાેિહની ચેષ્ટા ચેભે દ્રમખુદેવરા ।
સવાર્થર્દાત્રી સવશી સવર્લાેકા ભવ દતા॥ ૧૩॥
સદુ્ગણા સકલા સા વી વાધીનપ તરવ્યયા ।
વયં તપ તઃ વસ્થા સખુદા સખુદાિયની॥ ૧૪॥
સબુ્રહ્મ યસખી સભુ્રૂઃ સબુ્રહ્મ યમન વની ।
સબુ્રહ્મ યાઙ્કિનલયા સબુ્રહ્મ યિવહાિરણી॥ ૧૫॥
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સરુ દ્ગ તા સરુાન દા સધુાસારા સધુા પ્રયા ।
સાૈધસ્થા સાૈ યવદના વા મની વા મકા મની॥ ૧૬॥
વા યિદ્રિનલયા વા યહીના સામપરાયણા ।
સામવેદ પ્રયા સારા સારસ્થા સારવાિદની॥ ૧૭॥
સરલા સઙ્ઘિવમખુા સઙ્ગીતાલાપનાે સકુા ।
સાર પા સતી સાૈ યા સાેમ સમુનાેહરા॥ ૧૮॥
સષુુ્ઠપ્રયુક્તા સષૂુ્ઠ ક્તઃ સષુુ્ઠવષેા સરુાિરહા ।
સાૈદા મનીિનભા સરુપુર યુદ્ગ તવૈભવા॥ ૧૯॥
સ પ કર સદાતુષ્ટા સાધુકૃત્યા સનાતના ।
પ્રયઙ્ગપુા લની પ્રીતા પ્રયઙ્ગુ મુિદતા તરા॥ ૨૦॥
પ્રયઙ્ગુદ પસ પ્રીતા પ્રયઙ્ગુક લકાધરા ।
પ્રયઙ્ગવુનમ યસ્થા પ્રયઙ્ગુગુડભ ક્ષણી॥ ૨૧॥
પ્રયઙ્ગવુનસ દષૃ્ટગુહા પ્રચ્છન્નગા મની ।
પ્રેયસી પ્રેય આ શ્લષ્ટા પ્રયસીજ્ઞાતસ કૃ તઃ॥ ૨૨॥
પ્રેયસ્યુક્તગુહાેદ તા પ્રેયસ્યા વનગા મની ।
પ્રેયાેિવમાેિહની પ્રેયઃકૃતપુ પષેુિવગ્રહા॥ ૨૩॥
પીતા બર પ્રયસતુા પીતા બરધરા પ્રયા ।
પુ પણી પુ પસષુમા પુ પતા પુ પગ ધની॥ ૨૪॥
પુ લ દની પુ લ દેષ્ટા પુ લ દાિધપવિધતા ।
પુ લ દિવદ્યાકુશલા પુ લ દજનસં તા॥ ૨૫॥
પુ લ દ તા વિનતા પુ લ દકુલદેવતા ।
પુ હૂતનુતા પુ યા પુ યલ યાઽપુરાતના॥ ૨૬॥
પજૂ્યા પૂણર્કલાઽપવૂાર્ પાૈણર્મીયજન પ્રયા ।
બાલા બાલલતા બાહુયુગલા બાહુપઙ્ક ॥ ૨૭॥
બલા બલવતી બ વ પ્રયા બ વદલા ચતા ।
બાહુલેય પ્રયા બ બ ફલાેષ્ઠા બ દાેન્નતા॥ ૨૮॥
બલાેત્તાિરત વીરે દ્રા બલાઢ ા બાલદાષેહા ।
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॥ શ્રીવ લીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

લવલીકુ જસ ભૂતા લવલી ગિરસં સ્થતા॥ ૨૯॥
લાવ યિવગ્રહા લીલા સુ દર લ લતા લતા ।
લતાેદ્ભવા લતાન દા લતાકારા લતાતનુઃ॥ ૩૦॥
લતાક્ર ડા લતાે સાહા લતાડાેલાિવહાિરણી ।
લા લતા લા લતગુહા લલના લલના પ્રયા॥ ૩૧॥
લુ ધપતુ્રી લુ ધવં યા લુ ધવષેા લતાિનભા ।
લાિકની લાેકસ પજૂ્યા લાેકત્રયિવનાેિદની॥ ૩૨॥
લાેભહીના લાભકત્ર લાક્ષારક્તપદા બુ ।
લ બવામેતરકરા લ ધા ભાજેકરેતરા॥ ૩૩ ।
ગી ગસતુા ગ્યા ગયાસક્તમાનસા ।
ગાક્ષી મા ગતગુહા માગર્ક્ર િડતવ લભા॥ ૩૪॥
સરલદુ્રકૃતાવાસા સરલાિયતષ મખુા ।
સરાેિવહારર સકા સર તીરેભભીમરા॥ ૩૫॥
સરસી હસઙ્કાશા સમાના સમનાગતા॥
શબર શબર રા યા શબરે દ્રિવવિધતા॥ ૩૬॥
શ બારારા તસહ શા બર શા બર મયા ।
શ ક્તઃ શ ક્તકર શ ક્તતનયેષ્ટા શરાસના॥ ૩૭॥
શરાેદ્ભવ પ્રયા શ જન્મ ણભષૂા શવ નષુા ।
સિનબર્ ધસખી ષ્ટરહઃ કે લનતાનના॥ ૩૮ ।
દ તક્ષતાેિહતસ્ક દલીલા ચવૈ મરાનુ ।
મરારા યા મરારા ત નષુા મરસતીિડતા॥ ૩૯॥
સદુતી સમુ તઃ વણાર્ વણાર્ભા વણર્દ પ્રયા ।
િવનાયકાનજુસખી ચાનાયકિપતામહા॥ ૪૦॥
પ્રયમાતામહાદ્ર શા િપ વસ્રેયકા મની ।
પ્રયમાતુલમનૈાકા સપત્નીજનનીધરા॥ ૪૧॥
સપત્ની દ્રસતુા દેવરાજસાેદરસ ભવા ।
િવવધાનેક દ્ભક્ત સઙ્ઘસં તુતવૈભવા॥ ૪૨॥
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િવશ્વેશ્વર િવશ્વવ દ્યા િવિર ચમખુસન્નુતા ।
વાતપ્રમીભવા વાયુિવનુતા વાયુસાર થઃ॥ ૪૩॥
વા જવાહા વજ્રભષૂા વ દ્યાયુધમ ડતા ।
િવનતા િવનતાપજૂ્યા િવનતાન દનેિડતા॥ ૪૪॥
વીરાસનગતા વી તહાતે્રાભા વીરસિેવતા ।
િવશષેશાેભા વૈ યેષ્ટા વવૈ વતભયઙ્કર ॥ ૪૫॥
કામેશી કા મની કા યા કમલા કમલા પ્રયા ।
કમલાક્ષા ક્ષસ ભૂતા કુમાૈદા કુમુદાેદ્ભવા॥ ૪૬॥
કુરઙ્ગનતે્રા કુમુદવ લી કુઙુ્કમશાે ભતા ।
ગુ હારધરા ગુ મ ણભષૂા કુમારગા॥ ૪૭॥
કુમારપત્ની કાૈમાર િપણી કુકુ્કટ વ ।
કુકુ્કટારાવમુિદતા કુકુ્કટ વજમેદુરા॥ ૪૮॥
કુકુ્કટા જ પ્રયા કે લકરા કૈલાસવા સની ।
કૈલાસવા સતનયકલત્રં કેશવાત્મ ॥ ૪૯॥
િકરાતતનયા ક તદાિયની ક રવાિદની ।
િકરાતક િકરાતેડ્યા િકરાતાિધપવ દતા॥ ૫૦॥
ક લક લતભક્તેડ્યા ક લહીના કલીશ્વર ।
કાતર્ વરસમચ્છાયા કાતર્વીયર્સપુૂ જતા॥ ૫૧॥
કાકપક્ષધરા કેિકવાહા કેિકિવહાિરણી ।
કૃકવાકુપતાકાઢ ા કૃકવાકુધરા કૃશા॥ ૫૨॥
કૃશાઙ્ગી કૃ ણસહજપૂ જતા કૃ ણ વ દતા ।
કલ્યાણાિદ્રકૃતાવાસા કલ્યાણાયાતષ મખુા॥ ૫૩॥
કલ્યાણી ક યકા ક યા કમનીયા કલાવતી ।
કા યિવગ્રહા કા તા કા તક્ર ડારતાે સવા॥ ૫૪॥
કાવેર તીરગા કાતર્ વરાભા કા મતાથર્દા ।
િવવધાસહમાનાસ્યા િવવધાે સાિહતાનના॥ ૫૫॥
વીરાવેશકર વીયાર્ વીયર્દા વીયર્વિધની॥
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॥ શ્રીવ લીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

વીરભદ્રા વીરનવશતસાહસ્રસિેવતા॥ ૫૬॥
િવશાખકા મની િવદ્યાધરા િવદ્યાધરા ચતા ।
શપૂર્કારા તસહ શપૂર્કણાર્નુ ઙ્ગના॥ ૫૭॥
શપૂર્હાતે્રી શપૂર્ણખાસહાેદરકુલા તકા ।
શુ ડાલભીતા શુ ડાલમ તકાભ તનદ્વયા॥ ૫૮॥
શુ ડાસમાે યુગલા શદુ્ધા શભુ્રા શુ ચ મતા ।
શ્રુતા શ્રુત પ્રયાલાપા શ્રુ તગીતા શ ખ પ્રયા॥ ૫૯॥
શ ખ વ શ ખગતા શ ખ ત્ત પ્રયા શવા ।
શવ લઙ્ગાચર્નપરા શવલાસ્યેક્ષણાે સકુા॥ ૬૦॥
શવાકારા તરા શષ્ટા શવાદેશાનુચાિરણી ।
શવસ્થાનગતા શ ય શવકામા શવાદ્વયા॥ ૬૧॥
શવતાપસસ ભૂતા શવત વાવબાેિધકા ।
ઙ્ગારરસસવર્ વા ઙ્ગારરસવાિરિધઃ॥ ૬૨॥
ઙ્ગારયાેિનસહ ઙ્ગબેરપુરા શ્રતા ।
શ્રતાભીષ્ટપ્રદા શ્રીડ્યા શ્રી શ્રીમ ત્રવાિદની॥ ૬૩॥
શ્રીિવદ્યા શ્રીપરા શ્રીશા શ્રીમયી શ્રી ગિર સ્થતા ।
શાેણાધરા શાેભનાઙ્ગી શાેભના શાેભનપ્રદા॥ ૬૪॥
શષેહીના શષેપજૂ્યા શષેત પસમુદ્ભવા ।
શરૂસનેા શરૂપદ્મકુલધૂમપતાિકકા॥ ૬૫॥
શૂ યાપાયા શૂ યકિટઃ શૂ ય સહાસન સ્થતા ।
શૂ ય લઙ્ગા શૂ ય શૂ યા શાૈિર શાૈયર્વિધની॥ ૬૬॥
શરાનેકસ્યૂતકાયભક્તસઙ્ઘા શ્રતાલયા ।
શશ્વદ્વવૈિધક તુત્યા શર યા શરણપ્રદા॥ ૬૭॥
અિરગ ડાિદભયકૃદ્ય ત્રાેદ્વાિહજના ચતા ।
કાલક ઠ નષુા કાલકેશા કાલભયઙ્કર ॥ ૬૮॥
અ વાહા ચા મત્રા ચા સરુહરા હ્ય ।
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અ મખુીસતુારા તપૂ જતા ચાજરાઽમરા॥ ૬૯॥
આ નપાવનાઽદ્વતૈા આસમુદ્ર ક્ષતીશ્વર ।
આસતેુિહમશલૈાચ્યાર્ આકુ ચત શરાે હા॥ ૭૦॥
આહારર સકા ચાદ્યા આશ્ચયર્િનલયા તથા ।
આધારા ચ તથાઽઽધેયા તથાચાધેયવ જતા॥ ૭૧॥
આનપુવૂ ક્ પ્તરથા ચાશાપાલસપુૂ જતા ।
ઉમા નષુા ઉમાસનૂુ પ્રયા ચાે સવમાેિદતા॥ ૭૨॥
ઊ વર્ગા ઋ દ્ધદા ઋદ્ધા આૈષધીશા તશાિયની ।
આૈપ યહીના ચાૈ સકુ્યકર ચાૈદાયર્શા લની॥ ૭૩॥
શ્રીચક્રવાલાતપત્રા શ્રીવ સાિઙ્કતભષૂણા ।
શ્રીકા તભા ગનેયેષ્ટા શ્રીમખુા દાિધદેવતા॥ ૭૪॥
ઇયં નાર વરનુતા પીનાેન્નતકુચદ્વયા ।
યામા યાવૈનમ યસ્થા કા તા સા ગ્ હાદતૃા॥ ૭૫॥
અેષા સ માેિહની દેવી પ્રયલક્ષ્યા વરા શ્રતા ।
કામાઽનુભુક્તા ગયાસક્તાઽઽવેદ્યા ગુહા શ્રતા॥ ૭૬॥
પુ લ દવિનતાનીતા રહઃ કા તાનુસાિરણી ।
િનશા ચાક્ર િડતાઽઽબાે યા િનિનદ્રા પુ ષાિયતા॥ ૭૭॥
વયં તા સદુક્ૃ સૂ મા સબુ્રહ્મ યમનાેહરા ।
પિરપૂણાર્ચલા ઢા શબરાનુમતાઽનઘા॥ ૭૮॥
ચ દ્રકા તા ચ દ્રમખુી ચ દનાગ ચ ચતા ।
ચાટુ પ્રયાે ક્તમુિદતા શ્રેયાેદાત્રી િવ ચ તતા॥ ૭૯॥
મૂધાર્સ્ફાિટપુરાધીશા મૂધાર્ ઢપદા બુ ।
મુ ક્તદા મુિદતા મુગ્ધા મુહુ યયા મનાને્મની॥ ૮૦॥
ચિત્રતાત્મ પ્રયાકારા ચદ બરિવહાિરણી ।
ચતવુદ વરારાવા ચ તનીયા ચર તની॥ ૮૧॥
કા તકેય પ્રયા કામસહ કા મની તા ।
કા ચનાિદ્ર સ્થતા કા તમતી સાધુિવ ચ તતા॥ ૮૨॥
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॥ શ્રીવ લીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

નારાયણસમુદ્ભૂતા નાગરત્નિવભષૂણા ।
નારદાેક્ત પ્રયાેદ તા ન યા કલ્યાણદાિયની॥ ૮૩॥
નારદાભીષ્ટજનની નાકલાેકિનવા સની ।
િનત્યાન દા િનર તશયા નામસાહસ્રપૂ જતા॥ ૮૪॥
િપતામહેષ્ટદા પીતા પીતા બરસમુદ્ભવા ।
પીતા બરાે વલા પીનિનત બા પ્રા થતા પરા॥ ૮૫॥
ગ યા ગણેશ્વર ગ યા ગહનસ્થા ગજ પ્રયા ।
ગ ઢા ગજગ તઃ ગ નનિવનાેિદની॥ ૮૬॥
અગ નનપદ્માકાર્ ગ નનસધુાકરા ।
ગ ધવર્વ દ્યા ગ ધવર્ત ત્રા ગ ધિવનાેિદની॥ ૮૭॥
ગા ધવાદ્વાિહતા ગીતા ગાયત્રી ગાનત પરા ।
ગ તગર્હનસ ભૂતા ગાઢા શ્લષ્ટ શવાત્મ ॥ ૮૮॥
ગૂઢા ગૂઢચરા ગુહ્યા ગુહ્યકેષ્ટા ગુહા શ્રતા ।
ગુ પ્રયા ગુ તુત્ય ગુ યા ગુ ણગણા શ્રતા॥ ૮૯॥
ગુણગ યા ગૂઢર તઃ ગીગ િવનુતવૈભવા ।
ગીવાર્ણી ગીતમિહમા ગીવાર્ણેશ્વરસન્નુતા॥ ૯૦॥
ગીવાર્ણાિદ્રકૃતાવાસા ગજવ લી ગ શ્રતા ।
ગાઙ્ગેયવિનતા ગઙ્ગાસનૂુકા તા ગર શ્વર ॥ ૯૧॥
દેવસનેાસપત્ની યા દેવે દ્રાનજુસ ભવા ।
દેવરેભભયાિવષ્ટા સર તીરલુઠદ્ગ તઃ॥ ૯૨॥
દ્ધવષેગુહા ક્લષ્ટા ભીતા સવાર્ઙ્ગસુ દર ।
િનશાસમાનકબર િનશાકરસમાનના॥ ૯૩॥
િનિનિદ્રતા ક્ષકમલા િન ઠ્યૂતા ણભાધરા ।
શવાચાયર્સતી શીતા શીતલા શીતલેક્ષણા॥ ૯૪॥
િકમેતિદ ત સાશઙ્કભટા ધ મ લમા ગતા ।
ધ મ લસુ દર ધત્ર ધાત્રી ધા િવમાે ચની॥ ૯૫॥
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ધનદા ધનદપ્રીતા ધનેશી ધનદેશ્વર ।
ધ યા યાનપરા ધારા ધરાધારા ધરાધરા॥ ૯૬॥
ધરા ધરાધરાેદ્ભૂતા ધીરા ધીરસમ ચતા ।
િક કરાષેી ત સ ષ્ટગુહા સાકૂતભા ષણી॥ ૯૭॥
રહાે ભવતુ તદ્ભૂયાત્ શ મત્યુક્ત પ્રયા મતા ।
કુમારજ્ઞાત કાિઠ યકુચાઽધા લસ કટ ॥ ૯૮॥
ક ચુક ક ચુકાચ્છન્ના કા ચીપટ્ટપિર કૃતા ।
વ્યત્ય તકચ્છા િવ ય તદ ક્ષણાંસાંશકુાઽતુલા॥ ૯૯॥
બ ધાે સિુકતકા તા તા પુ ષાિયતકાૈતુકા ।
પૂતા પૂતવતી ષ્ટા પૂતનાિરસમ ચતા॥ ૧૦૦॥
ક ટકાપેાનહાે ત્યદ્ભક્તા દ ડાટ્ટહા સની ।
આકાશિનલયા ચાકાશા આકાશાિયતમ યમા॥ ૧૦૧॥
આલાેલલાેલાઽઽલાેલા ચાલાેલાે સાિરતા ડ ।
ર ભાે યુગલા ર ભાપૂ જતા ર તર જની॥ ૧૦૨॥
આર ભવાદિવમખુા ચેલાક્ષપે પ્રયાસહા ।
અ યાસઙ્ગ પ્રયાે દ્વગ્ ા અ ભરામા હ્યનુત્તમા॥ ૧૦૩॥
સ વરા વિરતા તુયાર્ તાિરણી તુરગાસના ।
હંસા ઢા વ્યાઘ્રગતા સહા ઢાઽઽ ણાધરા॥ ૧૦૪॥
કૃ ત્તકાવ્રતસ પ્રીતા કા તકેયિવમાેિહની ।
કર ડમકુટા કામદાેગ્ધ્રી ક પદુ્રસં સ્થતા॥ ૧૦૫॥
વાતાર્વ્યઙ્ગ્યિવનાેદેષ્ટા વ ચતા વ ચન પ્રયા ।
વાભાદ પ્તગુહા વાભા બ બતેષ્ટા વયઙ્ગ્રહા॥ ૧૦૬॥
મૂધાર્ ભ ષક્તવિનતા મરાલગ તર શ્વર ।
માિનની માિનતા માનહીના માતામહેિડતા॥ ૧૦૭॥
મતાક્ષર મતાહારા મતવાદાઽ મતપ્રભા ।
મીનાક્ષી મુગ્ધહસના મુગ્ધા મૂ તમતી મ તઃ॥ ૧૦૮॥
માતા મા સખાન દા મારિવદ્યાઽ તાક્ષરા ।
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॥ શ્રીવ લીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અપ ચીકૃતભૂતેશી પ ચીકૃત વસુ ધરા॥ ૧૦૯॥
િવફલીકૃતક પદુ્રરફલીકૃતદાનવા ।
અનાિદષટ્કિવપુલા ચાિદષટ્કાઙ્ગમા લની॥ ૧૧૦ ।
નવકક્ષાિયતભટા નવવીરસમ ચતા ।
રાસક્ર ડા પ્રયા રાધાિવનુતા રાધેયવ દતા॥ ૧૧૧॥
રાજચક્રધરા રાજ્ઞી રા વાક્ષસતુા રમા ।
રામા રામાદતૃા ર યા રામાન દા મનાેરમા॥ ૧૧૨॥
રહસ્યજ્ઞા રહાે યેયા રઙ્ગસ્થા રે કા પ્રયા ।
રૈ કેયનુતા રેવાિવહારા રાેગના શની॥ ૧૧૩॥
િવટઙ્કા િવગતાટઙ્કા િવટપાિયતષ મખુા ।
વીિટ પ્રયા વી ડ્ વ વી ટ્પ્રીત ગા તા॥ ૧૧૪॥
વીશા ઢા વીશરત્નપ્રભાઽિવિદતવૈભવા ।
ચત્રા ચત્રરથા ચત્રસનેા ચિત્રતિવગ્રહા॥ ૧૧૫॥
ચત્રસનેનુતા ચત્રવસના ચિત્રતા ચ તઃ ।
ચત્રગુપ્તા ચતા ચાટુવચના ચા ભષૂણા॥ ૧૧૬॥
ચમ કૃ તશ્ચમ કારભ્ર મતેષ્ટા ચલ કચા ।
છાયાપતઙ્ગ બ બાસ્યા છિવિન જતભાસ્કરા॥ ૧૧૭॥
છત્ર વ િદ બ દા છાત્રહીના છવીશ્વર ।
જનની જનકાન દા હ્નવીતનય પ્રયા॥ ૧૧૮॥
હ્નવીતીરગા નપદસ્થાઽજિનમારણા ।

જ ભભેિદસતુાન દા જ ભાિરિવનુતા જયા॥ ૧૧૯ ।
જયાવહા જયકર જયશીલા જયપ્રદા ।
જનહ ત્રી જૈનહ ત્રી જૈ મનીયપ્રક તતા॥ ૧૨૦॥
વરઘ્ની વ લતા વાલામાલા વલ્યભષૂણા ।
વાલામખુી વલ કેશા વલદ્વ લીસમુદ્ભવા॥ ૧૨૧॥
વલ કુ ડા તાવતરદ્ભક્તા વલનભાજના ।
વલનાેદૂ્ધિપતામાેદા વલદ્દ પ્તધરા તા॥ ૧૨૨॥
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વલ્યમાના જિયની જતા મત્રા જત પ્રયા ।
ચ તામણીશ્વર છન્નમ તા છેિદતદાનવા॥ ૧૨૩॥
ખડ્ગધારાેન્નટદ્દાસા ખડ્ગરાવણપૂ જતા ।
ખડ્ગ સ દ્ધપ્રદા ખેટહ તા ખેટિવહાિરણી॥ ૧૨૪॥
ખટ્વાઙ્ગધરજપ્રીતા ખાિદરાસન સં સ્થતા ।
ખાિદની ખાિદતારા તઃ ખનીશી ખિનદાિયની॥ ૧૨૫॥
અઙ્કાે લતા તરગુહા અઙુ્કરદ તપઙ્ ક્તકા ।
યઙૂ્કદરસમુદ્ભૂતાઽભઙ્ગુરાપાઙ્ગવીક્ષણા॥ ૧૨૬॥
િપ વા મસખી પ તવરા ઢા પ તવ્રતા ।
પ્રકા શતા પરાિદ્રસ્થા જય તીપુરપા લની॥ ૧૨૭॥
ફલાિદ્રસ્થા ફલપ્રીતા પા ડ્યભપૂાલવ દતા ।
અફલા સફલા ફાલદકુૃ્કમારતપઃફલા॥ ૧૨૮॥
કુમારકાેષ્ઠગા કુ તશ ક્ત ચહ્નધરા તા ।
મરબાણાિયતાલાેકા મરિવદ્યાેિહતાકૃ તઃ॥ ૧૨૯॥
કાલમેઘાિયતકચા કામસાૈભાગ્ય વાિરિધઃ ।
કા તાલકા તા કામેડ્યા કરકાેન્નતર્ન પ્રયા॥ ૧૩૦॥
પાનૈઃ પુ ય પ્રયાલાયા પ પાવાદ્ય પ્રયાિધકા ।
રમણીયા મરણીયા ભજનીયા પરા પરા॥ ૧૩૧॥
નીલવા જગતા નીલખડ્ગા નીલાંશકુાઽિનલા ।
રાિત્રિનદ્રા ભગવતી િનદ્રાકત્ર િવભાવર ॥ ૧૩૨॥
શકુાયમાનકાયાે ક્તઃ િકશકુાભાધરા બરા ।
શકુમાિનત ચદૂ્રપા સશંકુા તપ્રસાિધની॥ ૧૩૩॥
ગૂઢાેક્તા ગૂઢગિદતા ગુહસઙે્ક તતાઽગગા ।
ધૈયાર્ ધૈયર્વતી ધાત્રીપે્ર ષતાઽવાપ્તકામના॥ ૧૩૪॥
સ દષૃ્ટા કુકુ્કટારાવ વ તધ મ લ િવની ।
ભદ્રા ભદ્રપ્રદા ભક્તવ સલા ભદ્રદાિયની॥ ૧૩૫॥
ભાનુકાેિટપ્રતીકાશા ચ દ્રકાેિટસશુીતલા ।
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॥ શ્રીવ લીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

વલના તઃ સ્થતા ભક્તિવનુતા ભાસ્કરેિડતા॥ ૧૩૬॥
અભઙ્ગુરા ભારહીના ભારતી ભારતીિડતા ।
ભરતેડ્યા ભારતેશી ભવુનેશી ભયાપહા॥ ૧૩૭॥
ભૈરવી ભૈરવીસવે્યા ભાેક્ત્રી ભાેગી દ્રસિેવતા ।
ભાેગેિડતા ભાેગકર ભે ડા ભગમા લની॥ ૧૩૮॥
ભગારા યા ભાગવતપ્રગીતાઽભેદવાિદની ।
અ યાઽન યા િન ન યા વાન યાઽન યકા મની॥ ૧૩૯॥
યજ્ઞેશ્વર યાગશીલા યજ્ઞાેદ્ગ તગુહાનુગા ।
સબુ્રહ્મ યગાનરતા સબુ્રહ્મ યસખુા પદા॥ ૧૪૦॥
કુ ભજેડ્યા કુતુિકતા કાૈસુ ભા બરમ ડતા ।
સસૃં્કતા સસૃં્કતારાવા સવાર્વયવસુ દર ॥ ૧૪૧॥
ભૂતેશી ભૂ તદા ભૂ તઃ ભૂતાવેશિનવાિરણી ।
ભષૂણાિયતભૂતા ડા ભૂચક્રા ભૂધરા શ્રતા॥ ૧૪૨॥
ભૂલાેકદેવતા ભૂમા ભૂ મદા ભૂ મક યકા ।
ભૂસરેુડ્યા ભૂસરુાિરિવમખુા ભાનુ બ બગા॥ ૧૪૩॥
પુરાતનાઽભૂતપવૂાર્ઽિવ તીયાઽધનુાતના ।
અપરા વગતાભેદા સ તીયિવભેિદની॥ ૧૪૪॥
અન તરાઽરિવ દાભા હૃદ્યા હૃદયસં સ્થતા ।
હ્ર ીમતી હૃદયાસક્તા હૃષ્ટા હૃન્માેહભાસ્કરા॥ ૧૪૫॥
હાિરણી હિરણી હારા હારાિયતિવલા સની ।
હરારાવપ્રમુિદતા હીરદા હીરભષૂણા॥ ૧૪૬॥
હીર દ્વનુતા હેમા હેમાચલિનવા સની ।
હાેમ પ્રયા હાતૈ્રપરા હુઙ્કારા હુમ્ફડુ વલા॥ ૧૪૭॥
હુતાશનેિડતા હેલામુિદતા હેમભષૂણા ।
જ્ઞાનેશ્વર જ્ઞાતત વા જ્ઞેયા જ્ઞેયિવવ જતા॥ ૧૪૮॥
જ્ઞાનં જ્ઞાનાકૃ તજ્ઞાર્િનિવનુતા જ્ઞા તવ જતા ।
જ્ઞાતા ખલા જ્ઞાનદાત્રી જ્ઞાતાજ્ઞાતિવવ જતા॥ ૧૪૯॥
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જ્ઞેયાન યા જ્ઞેયગુહા િવજ્ઞેયાઽજ્ઞેયવ જતા ।
આજ્ઞાકર પરાજ્ઞાતા પ્રાજ્ઞા પ્રજ્ઞાવશે ષતા॥ ૧૫૦॥
વાજ્ઞાધીનામરાઽનુજ્ઞાકાઙ્ક્ષાે ત્ય સરુાઙ્ગના ।
સગ અગ ન દા સગુહા અગુહા તરા॥ ૧૫૧॥
સાધારા ચ િનરાધારા ભૂધરસ્થાઽ તભૂધરા ।
સગુણા ચાગુણાકારા િનગુર્ણા ચ ગુણાિધકા॥ ૧૫૨॥
અશષેા ચાિવશષેેડ્યા શભુદા ચાશભુાપહા ।
અતક્યાર્ વ્યાકૃતા યાયકાેિવદા ત વબાેિધની॥ ૧૫૩॥
સાઙ્ખ્યાેક્તા કિપલાન દા વૈશે ષકિવિન શ્ચતા ।
પુરાણપ્ર થતાઽપારક ણા વાક્પ્રદાિયની॥ ૧૫૪॥
સઙ્ખ્યાિવહીનાઽસઙ્ખ્યયેા સુ તા િવ તાપહા ।
વીરબાહુનુતા વીરકેસર િડતવૈભવા॥ ૧૫૫॥
વીરમાહે દ્રિવનુતા વીરમાહેશ્વરા ચતા ।
વીરરાક્ષસસ પજૂ્યા વીરમાતર્ ડવ દતા॥ ૧૫૬॥
વીરા તક તુતા વીરપુર દરસમ ચતા ।
વીરધીરા ચતપદા નવવીરસમા શ્રતા॥ ૧૫૭॥
ભૈરવાષ્ટકસસંવે્યા બ્રહ્માદ્યષ્ટકસિેવતા ।
ઇ દ્રાદ્યષ્ટકસ પજૂ્યા વ દ્યાયુધશાે ભતા॥ ૧૫૮॥
અઙ્ગાવરણસયંુક્તા ચાનઙ્ગા તવ ષણી ।
તમાેહ ત્રી તપાેલ યા તમાલ ચરાઽબલા॥ ૧૫૯॥
સાન દા સહ ન દા ગુહાન દિવવિધની ।
પરાન દા શવાન દા સ ચ્ચદાન દ િપણી॥ ૧૬૦॥
પતુ્રદા વસદુા સાખૈ્યદાત્રી સવાર્થર્દાિયની ।
યાેગા ઢા યાે ગવ દ્યા યાેગદા ગુહયાે ગની॥ ૧૬૧॥
પ્રમદા પ્રમદાકારા પ્રમાદાત્રી પ્રમામયી ।
ભ્રમાપહા ભ્રામિયત્રી પ્રધાના પ્રબલા પ્રમા॥ ૧૬૨॥
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॥ શ્રીવ લીસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

પ્રશા તા પ્ર મતાન દા પરમાન દિનભર્રા ।
પારાવારા પરાે કષાર્ પાવર્તીતનય પ્રયા॥ ૧૬૩॥
પ્રસાિધતા પ્રસન્નાસ્યા પ્રાણાયામપરા ચતા ।
પૂ જતા સાધુિવનુતા સરુસા વાિદતા સધુા॥ ૧૬૪॥
વા મની વા મવિનતા સમનીસ્થા સમાિનતા ।
સવર્સ માેિહની િવશ્વજનની શ ક્ત િપણી॥ ૧૬૫॥
કુમારદ ક્ષણાે સઙ્ગવા સની ભાેગમાેક્ષદા॥ૐ ।
અેવં નામસહસ્રં તે પ્રાેક્તં નારદ શાેભનમ્॥ ૧૬૬॥
સબુ્રહ્મ યસ્ય કા તાયા વ લીદેવ્યાઃ પ્રયઙ્કરમ્ ।
િનતં્ય સઙ્ક તર્યેદેત સવાર્ કામાનવા ુયાત્॥ ૧૬૭॥
શકુ્રવારે ભાૈમવારે ષ ઠ્યાં વા કૃ ત્તકાસ્યિપ ।
સઙ્ક્રમાિદષુ કાલષેુ ગ્રહણે ચ દ્રસયૂર્યાેઃ॥ ૧૬૮॥
પઠેિદદં િવશષેેણ સવર્ સ દ્ધમવા ુયાત્ ।
અે ભનાર્મ ભર બાં યઃ કુઙુ્કમાિદ ભરચર્યેત્॥ ૧૬૯॥
યદ્યદ્વા છ ત ત સવર્મ ચરા યતે ધ્રવુમ્ ।
સબુ્રહ્મ યાેઽિપ સતતં પ્રીતઃ સવાર્થર્દાે ભવેત્॥ ૧૭૦॥
પતુ્રપાતૈ્રાિદદં સવર્સ પ પ્રદ મઘાપહમ્ ।
િવદ્યાપ્રદં િવશષેેણ સવર્રાેગિનવતર્કમ્॥ ૧૭૧॥
દુષ્ટાિરષ્ટપ્રશમનં ગ્રહશા તકરં વરમ્ ।
જપાદસ્ય પ્રભાવેણ સવાર્ઃ સદ્ ય ત સદ્ધયઃ ।
ગાપેનીયં પઠ વં ચ સવર્મા ુિહ નારદ॥ ૧૭૨॥
॥ સ્કા દે શઙ્કરસિંહતાતઃ॥
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