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Mrityunjaya Sahasranama Stotram

ત્યુ જયસહસ્રનામ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
અધનુા શ ◌ૃ દેવે શ સહસ્રાખ્ય તવાેત્તમમ્ ।
મહા ત્યુ જયસ્યાસ્ય સારાત્ સારાેત્તમાેત્તમમ્॥
અસ્ય શ્રીમહા ત્યુ જસહસ્રનામ તાતે્ર મ ત્રસ્ય,

ભૈરવ ઋ ષઃ, ઉ ણક્ છ દઃ, શ્રીમહા ત્યુ જયાે દેવતા,
ૐબીજં, જંુ શ ક્તઃ, સઃ ક લકં, પુ ષાથર્ સદ્ધયે
સહસ્રનામ પાઠે િવિનયાેગઃ ।
યાનમ્ -
ઉદ્યચ્ચ દ્રસમાનદ પ્તમ તાન દૈકહેતું શવં
ૐ જંુ સઃ ભવુનૈક ષ્ટપ્ર(િવ)લયાેદ્ભૂત્યેકરક્ષાકરમ્ ।

શ્રીમત્તારદશાણર્મ ડતતનું યકં્ષ દ્વબાહંુ પરં
શ્રી ત્યુ જયમીડ્યિવક્રમગુણૈઃ પૂણ હૃદ જે ભજે॥

અથ તાતે્રમ્ -
ૐ જંુ સઃ હા મહાદેવાે મ ત્રજ્ઞાે માનદાયકઃ । (મ ત્રેશાે મ ત્રનાયકઃ)
માની મનાેરમાઙ્ગશ્ચ મન વી માનવધર્નઃ॥ ૧॥
માયાકતાર્ મ લ પાે મ લમારા તકાે મુિનઃ ।
મહેશ્વરાે મહામા યાે મ ત્રી મિ ત્રજન પ્રયઃ॥ ૨॥
મા તાે મ તાં શ્રેષ્ઠાે મા સકઃ પ ક્ષકાેઽ તઃ ।
માતઙ્ગકાે મત્ત ચત્તાે મત્ત ચન્મત્તભાવનઃ॥ ૩॥
માનવેષ્ટપ્રદાે મષેાે મનેકાપ તવ લભઃ ।
માનકાયાે મધુ તેયી મારયુક્તાે જતે દ્રયઃ॥ ૪॥
જયાે િવજયદાે જેતા જયેશાે જયવ લભઃ ।
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ડામરેશાે િવ પાક્ષાે િવશ્વભાેક્તા િવભાવસઃુ॥ ૫॥
િવશ્વેશાે િવશ્વનાથશ્ચ િવશ્વસિૂવશ્વનાયકઃ । (િવશ્વતાતશ્ચ)
િવનેતા િવનયી વાદ વા તદાે વાક્પ્રદાે વટુઃ॥ ૬॥
સ્થૂલઃ સૂ માેઽચલાે લાેલાે લાેલ જહ્વઃ કરાલકઃ । (સૂ મશ્ચલા)ે
િવરાધેયાે િવરાગીનાે િવલાસી લાસ્યલાલસઃ॥ ૭॥
લાેલાક્ષાે લાેલધીધર્મ ધનદાે ધનદા ચતઃ ।
ધની યેયાેઽ ય યેયશ્ચ ધ યા ધમર્મયાેદયઃ॥ ૮॥
દયાવાન્ દેવજનકાે દેવસવે્યાે દયાપ તઃ ।
ડુ લચ દર્ર વાસાે દ ભી દેવમયાત્મકઃ॥ ૯॥
કુ પઃ ક તદઃ કા તઃ ક્લીબાેઽક્લીબાત્મકઃ કુજઃ ।
બુધાે િવદ્યામયઃ કામી કામકાલા ધકા તકઃ॥ ૧૦॥
વાે વપ્રદઃ શકુ્રઃ શદુ્ધઃ શમર્પ્રદાેઽનઘઃ ।

શનૈશ્ચરાે વેગગ તવાર્ચાલાે રાહુરવ્યયઃ॥ ૧૧॥
કેતુઃ કારાપ તઃ કાલઃ સયૂાઽ મતપરાક્રમઃ ।
ચ દ્રાે દ્રપ તઃ ભા વાન્ ભાગ્યદાે ભગર્ પ ત્॥ ૧૨॥
કૂ્રરાે ધૂતા િવયાેગી ચ સઙ્ગી ગઙ્ગાધરાે ગજઃ ।
ગ નન પ્રયાે ગીતાે ગાની નાનાચર્ન પ્રયઃ॥ ૧૩॥
પરમઃ પીવરાઙ્ગશ્ચ પાવર્તીવ લભાે મહાન્ ।
પરાત્મકાે િવરાડ્ધાૈ યઃ વાનરાેઽ મતકમર્કૃત્॥ ૧૪॥
ચદાન દ ચા પાે ગા ડાે ગ ડ પ્રયઃ ।
ન દ શ્વરાે નયાે નાગાે નાગાલઙ્કારમ ડતઃ॥ ૧૫॥
નાગહારાે મહાનાગાે ગાેધરાે ગાપે ત તપઃ ।
િત્રલાેચન સ્ત્રલાેકેશ સ્ત્રમૂ ત સ્ત્રપુરા તકઃ॥ ૧૬॥
િત્રધામયાે લાેકમયાે લાેકૈકવ્યસનાપહઃ ।
વ્યસની તાે ષતઃ શ ભુ સ્ત્રધા પ સ્ત્રવણર્ભાક્॥ ૧૭॥
િત્રજ્યાે ત સ્ત્રપુર નાથ સ્ત્રધાશા ત સ્ત્રધાગ તઃ ।
િત્રધાગુણી િવશ્વકતાર્ િવશ્વભતાર્ અિધપૂ ષઃ॥ ૧૮॥ (િત્રપૂ ષઃ)
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ઉમેશાે વાસિુકવ રાે વનૈતેયાે િવચારકૃત્ ।
િવવેકાક્ષાે િવશાલાક્ષાેઽિવિધિવિધરનુત્તમઃ॥ ૧૯॥
િવદ્યાિનિધઃ સરાે ક્ષાે િનઃ મરઃ મરનાશનઃ ।
તમાન્ તદઃ માતા બ્રહ્મા બ્રહ્મિવદાં વરઃ॥ ૨૦॥

બ્રાહ્મવ્રતી બ્રહ્મચાર ચતુરશ્ચતુરાનનઃ ।
ચલાચલાેઽચલગ તવગી વીરાિધપાે વરઃ॥ ૨૧॥
સવર્વાસઃ સવર્ગ તઃ સવર્મા યઃ સનાતનઃ ।
સવર્વ્યાપી સવર્ પઃ સાગરશ્ચ સમેશ્વરઃ॥ ૨૨॥
સમનતે્રઃ સમદ્યુ તઃ સમકાયઃ સરાવેરઃ ।
સર વાન્ સત્યવાક્ સત્યઃ સત્ય પઃ સધુીઃ સખુી॥ ૨૩॥
વરાટ્ સત્યઃ સત્યમતી દ્રાે રાૈદ્રવપવુર્સઃુ ।
વસમુાન્ વસધુાનાથાે વસુ પાે વસપુ્રદઃ॥ ૨૪॥
ઈશાનઃ સવર્દેવાનામીશાનઃ સવર્બાેિધનામ્ ।
ઈશાેઽવશષેાેઽવયવી શષેશાયી શ્રયઃ પ તઃ॥ ૨૫॥
ઇ દ્રશ્ચ દ્રાવતંસી ચ ચરાચરજગિ સ્થ તઃ ।
સ્થરઃ સ્થા ર ઃ પીનઃ પીનવક્ષાઃ પરા પરઃ॥ ૨૬॥
પીન પાે જટાધાર જટાજૂટસમાકુલઃ ।
પશુ પઃ પશપુ તઃ પશજુ્ઞાની પયાેિનિધઃ॥ ૨૭॥
વેદ્યાે વૈદ્યાે વેદમયાે િવિધજ્ઞાે િવિધમાન્ ડઃ ।
શલૂી શભુઙ્કરઃ શાે યઃ શભુકતાર્ શચીપ તઃ॥ ૨૮॥
શશાઙ્કધવલઃ વામી વ શઙ્ખી ગદાધરઃ ।
ચતુભુર્જશ્ચાષ્ટભજુઃ સહસ્રભજુમ ડતઃ॥ ૨૯॥
સ્રવુહ તાે દ ઘર્કેશાે દ ઘા દ ભિવવ જતઃ ।
દેવાે મહાેદિધિદવ્યાે િદવ્યક તિદવાકરઃ॥ ૩૦॥
ઉગ્ર પ ઉગ્રપ ત ગ્રવક્ષા તપાેમયઃ ।
તપ વી જિટલ તાપી તાપહા તાપવ જતઃ॥ ૩૧॥
હિવહર્રાે હયપ તહર્યદાે હિરમ ડતઃ ।
હિરવાહી મહાજૈસ્કાે િનત્યાે િનત્યાત્મકાેઽનલઃ॥ ૩૨॥
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સ માની સં તહાર્ર સગ સિન્નિધર વયઃ ।
િવદ્યાધરાે િવમાની ચ વૈમાિનકવરપ્રદઃ॥ ૩૩॥
વાચ પ તવર્સાસારાે વામાચાર બલ ધરઃ ।
વાગ્ભવાે વાસવાે વાયવુાર્સનાબીજમ ડતઃ॥ ૩૪॥
વાસી કાેલશ ◌ૃ તદર્ક્ષાે દક્ષયજ્ઞિવનાશનઃ ।
દાક્ષાે દાૈભાર્ગ્યહા દૈત્યમદર્નાે ભાેગવધર્નઃ॥ ૩૫॥
ભાેગી રાેગહરાે હેયાે હાર હિરિવભષૂણઃ ।
બહુ પાે બહુમ તબર્હુિવત્તાે િવચક્ષણઃ॥ ૩૬॥
ત્તકૃ ચ્ચત્તસ તાષેાે ત્તગીતિવશારદઃ ।
શરદ્વણર્િવભષૂાઢ ાે ગલદગ્ધાેઽઘનાશનઃ॥ ૩૭॥
નાગી નાગમયાેઽન તાેઽન ત પઃ િપનાક ત્ ।
નટનાે હાટકેશાનાે વર યાંશ્ચ િવવણર્ ત્॥ ૩૮॥
ઝાઙ્કાર ટઙ્કહ તશ્ચ પાશી શાઙ્ર્ગી શ શપ્રભઃ ।
સહસ્ર પાે સમગુઃ સાધનૂામભયપ્રદઃ॥ ૩૯॥
સાધુસવે્યઃ સાધુગ તઃ સવેાફલપ્રદાે િવભુઃ ।
સમુહા મદ્યપાે મત્તાે મત્તમૂ તઃ સમુ તકઃ॥ ૪૦॥
ક લી લીલાકરાે લા તઃ ભવબ ધૈકમાેચનઃ ।
રાે ચ િવ રચ્યુત અમૂતા નૂતનાે નવઃ॥ ૪૧॥
યગ્રાેધ પાે ભયદાે ભયહાઽભી તધારણઃ ।
ધરણીધરસવે્યશ્ચ ધરાધરસતુાપ તઃ॥ ૪૨॥
ધરાધરાેઽ ધકિરપુિવજ્ઞાની માેહવ જતઃ ।
સ્થા કેશાે જટ ગ્રા યાે ગ્રામારામાે રમા પ્રયઃ॥ ૪૩॥
પ્રયકૃત્ પ્રય પશ્ચ િવપ્રયાેગી પ્રતાપનઃ ।
પ્રભાકરઃ પ્રભાદ પ્તાે મ યુમાનવનીશ્વરઃ॥ ૪૪॥
તી ણબાહુ તી ણકર તી ણાંશુ તી ણલાેચનઃ ।
તી ણ ચત્તસ્ત્રયી પસ્ત્રયીમૂ તસ્ત્રયીતનુઃ॥ ૪૫॥
હિવભુર્ઘિવષાં જ્યાે તહાર્લાહલાે હલીપ તઃ ।
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હિવ મ લાેચનાે હાલામયાે હિરત પ ત્॥ ૪૬॥
મ્રિદમાઽઽમ્રમયાે ક્ષાે હુતાશાે હુતભુગ્ગુણી ।
ગુણજ્ઞાે ગ ડાે ગાનત પરાે િવક્રમી ક્રમી॥ ૪૭॥
ક્રમેશ્વરઃ ક્રમકરઃ ક્ર મકૃત્ ક્લા તમાનસઃ ।
મહાતે મહામારાે માેિહતાે માેહવ લભઃ॥ ૪૮॥
મન વી િત્રદશાે બાલાે બાલાપ તરઘાપહઃ ।
બાલ્યાે િરપુહરાે હાયા ગિવગર્િવમતાેઽગુણઃ॥ ૪૯॥
સગુણાે િવત્તરાડ્વીયા િવરાેચનાે િવભાવસઃુ ।
માલામયાે માધવશ્ચ િવકતર્નાેઽિવક થનઃ॥ ૫૦॥
માનકૃન્મુ ક્તદાેઽતુલ્યાે મખુ્યઃ શત્રુભયઙ્કરઃ ।
િહર યરેતાઃ સભુગઃ સતીનાથઃ સરાપ તઃ॥ ૫૧॥
મેઢ્ર મનૈાકભ ગનીપ ત ત્તમ પ ત્ ।
આિદત્યાે િદ તજેશાનાે િદ તપતુ્રક્ષયઙ્કરઃ॥ ૫૨॥
વસદેુવાે મહાભાગ્યાે િવશ્વાવસવુર્સુ પ્રયઃ ।
સમુદ્રાેઽ મતતે શ્ચ ખગે દ્રાે િવ શખી શખી॥ ૫૩॥
ગ ત્માન્ વજ્રહ તશ્ચ પાૈલાેમીનાથ ઈશ્વરઃ ।
યજ્ઞપેયાે વાજપેયઃ શતક્રતુઃ શતાનનઃ॥ ૫૪॥
પ્ર તષ્ઠ તીવ્રિવસ્ર ભી ગ ભીરાે ભાવવધર્નઃ ।
ગાિયષ્ઠાે મધુરાલાપાે મધુમત્તશ્ચ માધવઃ॥ ૫૫॥
માયાત્મા ભાે ગનાં ત્રાતા નાિકના મષ્ટદાયકઃ ।
નાકે દ્રાે જનકાે જ યઃ ત ભનાે ર ભનાશનઃ॥ ૫૬॥
શઙ્કર ઈશ્વર ઈશઃ શવર્ર પ તશખેરઃ ।
લઙ્ગા યક્ષઃ સરુા યક્ષાે વેદા યક્ષાે િવચારકઃ॥ ૫૭॥
ભગાઽનઘ્યા નરેશાનાે નરવાહનસિેવતઃ ।
ચતુરાે ભિવતા ભાવી ભાવદાે ભવભી તહા॥ ૫૮॥
ભૂતેશાે મિહતાે રામાે િવરામાે રાિત્રવ લભઃ ।
મઙ્ગલાે ધરણીપતુ્રાે ધ યાે બુ દ્ધિવવધર્નઃ॥ ૫૯॥
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જયી વેશ્વરાે રાે ઠરાે જહ્નતુાપનઃ ।
જહ્નકુ યાધરઃ ક પાે વ સરાે માસ પ ત્॥ ૬૦॥
ઋતુરભૃુસતુા યક્ષાે િવહાર િવહગાિધપઃ ।
શકુ્લા બરાે નીલક ઠઃ શકુ્લાે ગુસતુાે ભગઃ॥ ૬૧॥
શા તઃ શવપ્રદાેઽભેદ્યાેઽભેદકૃચ્છા તકૃત્ પ તઃ ।
નાથાે દા તાે ભ પી દા શ્રેષ્ઠાે િવશા પ તઃ॥ ૬૨॥
કુમારઃ ક્રાેધનઃ ક્રાેધી િવરાેધી િવગ્રહી રસઃ ।
નીરસઃ સરસઃ સદ્ધાે ષણી ષઘાતનઃ॥ ૬૩॥
પ ચાસ્યઃ ષ મખુશ્ચવૈ િવમખુઃ સમુખુી પ્રયઃ ।
દુમુર્ખાે દુજર્યાે દુઃખી સખુી સખુિવલાસદઃ॥ ૬૪॥
પાત્રી પાતૈ્રી પિવત્રશ્ચ ભૂતાત્મા પૂતના તકઃ ।
અક્ષરં પરમં ત વં બલવાન્ બલઘાતનઃ॥ ૬૫॥
ભ લી ભાૈ લભર્વાભાવાે ભાવાભાવિવમાેચનઃ ।
નારાયણાે મુક્તકેશાે િદગ્દેવાે ધમર્નાયકઃ॥ ૬૬॥
કારામાેક્ષપ્રદાેઽજેયાે મહાઙ્ગઃ સામગાયનઃ ।
ત સઙ્ગમાે નામકાર ચાર મરિનષૂદનઃ॥ ૬૭॥
કૃ ણઃ કૃ ણા બરઃ તુત્ય તારાવણર્સ્ત્રપાકુલઃ ।
ત્રપાવાન્ દુગર્ તત્રાતા દુગર્માે દુગર્ઘાતનઃ॥ ૬૮॥
મહાપાદાે િવપાદશ્ચ િવપદાં નાશકાે નરઃ ।
મહાબાહુમર્હાેરસ્કાે મહાન દપ્રદાયકઃ॥ ૬૯॥
મહાનતે્રાે મહાદાતા નાનાશાસ્ત્રિવચક્ષણઃ ।
મહામૂધાર્ મહાદ તાે મહાકણા મહાેરગઃ॥ ૭૦॥
મહાચ મર્હાનાસાે મહાગ્રીવાે િદગાલયઃ ।
િદગ્વાસા િદ તજેશાનાે મુ ડી મુ ડાક્ષસતૂ્ર ત્॥ ૭૧॥
મશાનિનલયાેઽરાગી મહાકિટરનૂતનઃ ।
પુરાણપુ ષાેઽપારઃ પરમાત્મા મહાકરઃ॥ ૭૨॥
મહાલસ્યાે મહાકેશાે મહાેષ્ઠાે માેહનાે િવરાટ્ ।
મહામખુાે મહાજઙ્ઘાે મ ડલી કુ ડલી નટઃ॥ ૭૩॥
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અસપત્નઃ પત્રકરઃ પાત્રહ તશ્ચ પાટવઃ ।
લાલસઃ સાલસઃ સાલઃ ક પ ક્ષશ્ચ ક પતઃ॥ ૭૪॥
ક પહા ક પનાહાર મહાકેતુઃ કઠાેરકઃ ।
અનલઃ પવનઃ પાઠઃ પીઠસ્થઃ પીઠ પકઃ॥ ૭૫॥
પાટ નઃ કુ લશી પીનાે મે ધામા મહાગુણી ।
મહાતૂણીરસયંુક્તાે દેવદાનવદપર્હા॥ ૭૬॥
અથવર્શીષર્ઃ સાે યાસ્યઃ ઋક્સહસ્રા મતેક્ષણઃ ।
યજુઃસામમખુાે ગુહ્યાે યજુવદિવચક્ષણઃ॥ ૭૭॥
યા જ્ઞકાે યજ્ઞ પશ્ચ યજ્ઞજ્ઞાે ધરણીપ તઃ । (યજ્ઞઘ્નાે)
જઙ્ગમી ભઙ્ગદાે ભાષાદક્ષાેઽ ભગમદશર્નઃ॥ ૭૮॥
અગ યઃ સગુમઃ ખવર્ઃ ખેટ ખટ્વાનનાે નયઃ । (ખેટાનના)ે
અમાેઘાથર્ઃ સ ધપુ તઃ સૈ ધવઃ સાનુમ યગઃ॥ ૭૯॥
પ્રતાપી પ્રજયી પ્રાતમર્ યાહ્નસાયમ વરઃ ।
િત્રકાલજ્ઞઃ સગુણકઃ પુ કરસ્થઃ પરાપેકૃત્॥ ૮૦॥
ઉપકતાર્પહતાર્ ચ ઘ્ ણી રણજયપ્રદઃ ।
ધમ ચમાર્ બરશ્ચા પશ્ચા િવશાષેણઃ॥ ૮૧॥
નક્ત ચરઃકાલવશી વશી વ શવરાેઽવશઃ ।
વ યાે વ યકરાે ભ મશાયી ભ મિવલપેનઃ॥ ૮૨॥
ભ માઙ્ગી મ લનાઙ્ગશ્ચ માલામ ડતમૂધર્જઃ ।
ગણકાયર્ઃ કુલાચારઃ સવાર્ચારઃ સખા સમઃ॥ ૮૩॥
સકુુરાે ગાતે્ર ભદ્ગાેપ્તા ભીમ પાે ભયાનકઃ । (મકરાે)
અ ણશ્ચૈક ચ ત્યશ્ચ િત્રશઙુ્કઃ શઙુ્કધારણઃ॥ ૮૪॥
આશ્રમી બ્રાહ્મણાે વ ક્ષિત્રયઃ કાયર્હેતુકઃ ।
વૈ યઃ શદૂ્રઃ કપાેતસ્થઃ વષ્ટા તુષ્ટાે ષાકુલઃ॥ ૮૫॥
રાેગી રાેગાપહઃ શરૂઃ કિપલઃ કિપનાયકઃ ।
િપનાક ચાષ્ટમૂ તશ્ચ ક્ષ તમાન્ તમાં તથા॥ ૮૬॥
જલમૂ તવાર્યુમૂ તહુર્તાશઃ સાેમમૂ તમાન્ ।
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સયૂર્દેવાે યજમાન આકાશઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૮૭॥
ભવહા ભવમૂ તશ્ચ ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ ।
ભવઃ શવર્ તથા દ્રઃ પશનુાથશ્ચ શઙ્કરઃ॥ ૮૮॥
ગિર ે ગિર નાથાે ગર દ્રશ્ચ મહેશ્વરઃ ।
ગર શઃ ખ ડહ તશ્ચ મહાનુગ્રાે ગણેશ્વરઃ॥ ૮૯॥
ભીમઃ કપદ ભી તજ્ઞઃ ખ ડપશ્ચ ડિવક્રમઃ ।
ખડ્ગ ત્ ખ ડપરશઃુ કૃ ત્તવાસા િવષાપહઃ॥ ૯૦॥
કઙ્કાલઃ કલનાકારઃ શ્રીક ઠાે નીલલાેિહતઃ ।
ગણેશ્વરાે ગુણી ન દ ધમર્રા ે દુર તકઃ॥ ૯૧॥
ઙ્ગીિરિટઃ રસાસારાે દયાલૂ પમ ડતઃ ।
અ તઃ કાલ દ્રશ્ચ કાલા ગ્ ઃ શ શશખેરઃ॥ ૯૨॥
સદ્યાે તઃ વણર્મુ જમખેલી દુિન મત્તહૃત્ ।
દુઃ વ હૃત્ પ્રસહનાે ગુ ણનાદપ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૯૩॥
શકુ્લ સ્ત્રશકુ્લઃ સ પન્નઃ શુ ચભૂર્તિનષેિવતઃ ।
યજ્ઞ પાે યજ્ઞમખુાે યજમાનેષ્ટદઃ શુ ચઃ॥ ૯૪॥
તમાન્ મ તમાન્ દક્ષાે દક્ષયજ્ઞિવઘાતકઃ ।
નાગહાર ભ મધાર ભૂ તભૂ ષતિવગ્રહઃ॥ ૯૫॥
કપાલી કુ ડલી ભગર્ઃ ભક્તા તભ જનાે િવભુઃ ।
ષ વ ે ષા ઢાે ધમર્ ષિવવધર્કઃ॥ ૯૬॥
મહાબલઃ સવર્તીથર્ઃ સવર્લક્ષણલ ક્ષતઃ ।
સહસ્રબાહુઃ સવાર્ઙ્ગઃ શર યઃ સવર્લાેકકૃત્॥ ૯૭॥
પિવત્ર સ્ત્રકકુન્મ ત્રઃ કિનષ્ઠઃ કૃ ણિપઙ્ગલઃ ।
બ્રહ્મદ ડિવિનમાર્તા શતઘ્નીપાશશ ક્તમાન્॥ ૯૮॥
પદ્મગભા મહાગભા બ્રહ્મગભા જલાેદ્ભવઃ ।
દેવાસરુિવિનમાર્તા દેવાસરુપરાયણઃ॥ ૯૯॥
દેવાસરુગુ દવાે દેવાસરુનમસૃ્કતઃ ।
ગુહ પ્રયાે ગણસવે્યઃ પિવત્રઃ સવર્પાવનઃ॥ ૧૦૦॥
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લલાટાક્ષાે િવશ્વદેવાે દમનઃ શ્વેતિપઙ્ગલઃ ।
િવમુ ક્તમુર્ ક્તતજેસ્કાે ભક્તાનાં પરમા ગ તઃ॥ ૧૦૧॥
દેવા તદેવાે દેવ ષદવાસરુવરપ્રદઃ ।
કૈલાસ ગિરવાસી ચ િહમવિદ્ગિરસશં્રયઃ॥ ૧૦૨॥
નાથપજૂ્યઃ સદ્ધ ત્યાે નવનાથસમ ચતઃ ।
કપદ ક પકૃદુ્રદ્રઃ સમુના ધમર્વ સલઃ॥ ૧૦૩॥
ષાકિપઃ ક પકતાર્ િનયતાત્મા િનરાકુલઃ ।
નીલક ઠાે ધના યક્ષાે નાથઃ પ્રમથનાયકઃ॥ ૧૦૪॥
અનાિદર તરિહતાે ભૂ તદાે ભૂ તિવગ્રહઃ ।
સનેાક પાે મહાક પાે યાેગાે યુગકરાે હિરઃ॥ ૧૦૫॥
યુગ પાે મહા પાે મહાગીતાે મહાગુણઃ ।
િવસગા લઙ્ગ પશ્ચ પિવત્રઃ પાપનાશનઃ॥ ૧૦૬॥
ઈડ્યાે મહેશ્વરઃ શ ભુદવ સહાે નરષર્ભઃ ।
િવબુધાેઽગ્રવરઃ સૂ મઃ સવર્દેવ તપાેમયઃ॥ ૧૦૭॥
સયુુક્તઃ શાેભનાે વ દેવાનાં પ્રભવાેઽવ્યયઃ ।
ગુહઃ કા તાે િનજસગર્ઃ પિવત્રઃ સવર્પાવનઃ॥ ૧૦૮॥
શ ◌ૃઙ્ગી શ ◌ૃઙ્ગ પ્રયાે બભ્રૂ રાજરા ે િનરામયઃ ।
દેવાસરુગણા યક્ષાે િનયમે દ્રયવધર્નઃ॥ ૧૦૯॥
િત્રપુરા તક શ્રીક ઠ સ્ત્રનતે્રઃ પ ચવક્ત્રકઃ । (ઈશાન સ્ત્રનતે્રઃ)
કાલહૃત્ કેવલાત્મા ચ ઋગ્યજુઃસામવેદવાન્॥ ૧૧૦॥
ઈશાનઃ સવર્ભૂતાનામીશ્વરઃ સવર્રક્ષસામ્ ।
બ્રહ્મણાેઽિધપ તબ્રર્હ્મ બ્રહ્મણાેઽિધપ ત તથા॥ ૧૧૧॥
બ્રહ્મા શવઃ સદાન દ સદાન દઃ સદા શવઃ ।
મષે વ પશ્ચાવર્ઙ્ગાે ગાયત્રી પધારણઃ॥ ૧૧૨॥
અઘાેરે યાેઽથ ઘાેરે યાે ઘાેરઘાેરતરાય ચ ।
સવર્તઃ સવર્સવ યાે નમ તે દ્ર િપણે॥ ૧૧૩॥
વામદેવ તથા જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠઃ કાલકરાલકઃ ।
મહાકાલાે ભૈરવેશાે વેશી કલિવકારણઃ॥ ૧૧૪॥
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બલિવકારણાે બાલાે બલપ્રમથન તથા ।
સવર્ભૂતાિદદમનાે દેવદેવાે મનાને્મનઃ॥ ૧૧૫॥
સદ્યાે તં પ્રપદ્યા મ સદ્યાે તાય વૈ નમઃ ।
ભવે ભવે ના તભવે ભવ વ માં ભવાેદ્ભવ॥ ૧૧૬॥
ભાવનાે ભવનાે ભાવ્યાે બલકાર પરં પદમ્ ।
પરઃ શવઃ પરાે યેયઃ પરં જ્ઞાનં પરા પરઃ॥ ૧૧૭॥
પરાવરઃ પલાશી ચ માંસાશી વૈ ણવાેત્તમઃ ।
ૐઅ હ્ર ી ં શ્રી ં હ્સાૈઃ દેવાે ૐ શ્રી ં હા ભૈરવાેત્તમઃ॥ ૧૧૮॥
ૐ હ્ર ાં નમઃ શવાયે ત મ ત્રાે વટુવરાયુધઃ ।
ૐ હ્ર ી ં સદા શવઃ ૐ હ્ર ી ંઆપદુદ્ધારણાે મનુઃ॥ ૧૧૯॥
ૐ હ્ર ી ં મહાકરાલાસ્યઃ ૐ હ્ર ી ં બટુકભૈરવઃ ।
ભગવાં ય બક ૐ હ્ર ી ં ૐ હ્ર ી ં ચ દ્રાધર્શખેરઃ॥ ૧૨૦॥
ૐ હ્ર ી ં સં જિટલાે ધૂમ્રાે ૐ હ્ર ી ં િત્રપુરઘાતકઃ ।
હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હિરવામાઙ્ગ ૐ હ્ર ી ં હં હ્ર ી ં િત્રલાેચનઃ॥ ૧૨૧॥
ૐ વેદ પાે વેદજ્ઞ ઋગ્યજુઃસામમૂ તમાન્ ।
દ્રાે ઘાેરરવાેઽઘાેરાે ૐ યૂં અઘાેરભૈરવઃ॥ ૧૨૨॥
આજંુ સઃ પીયષૂસક્તાેઽ તા યક્ષાેઽ તાલસઃ ।
ૐ ય બકં ય મહે સગુ ધ પુ ષ્ટવધર્નમ્॥ ૧૨૩॥
ઉવાર્ ક મવ બ ધના ત્યાેમુર્ક્ષીય માઽ તાત્ ।
ૐ હા જંૂ સઃ ૐભૂભુર્વઃ વઃ ૐજંૂસઃ ત્યુ જયઃ ।
(પાતુ માં સવર્દેવેશાે ત્યુ જયઃ સદા શવઃ॥ ૧૨૪॥)

ઇદં ના ાં સહસ્રં તુ રહસ્યં પરમાદ્ભુતમ્ ।
સવર્ વં નાિકનાં દેિવ જ તનૂાં ભુિવ કા કથા॥ ૧૨૫॥
તવ ભ યા મયાઽઽખ્યાતં િત્રષુ લાેકેષુ દુલર્ભમ્ ।
ગાે યં સહસ્રનામેદં સાક્ષાદ ત પકમ્॥ ૧૨૬॥
યઃ પઠેત્ પાઠયેદ્વાિપ શ્રાવયેચ્છૃ યાત્ તથા ।
ત્યુ જયસ્ય દેવસ્ય ફલં તસ્ય શવે શ ◌ૃ ॥ ૧૨૭॥
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લ યા કૃ ણાે િધયા વાે પ્રતાપને િદવાકરઃ ।
તજેસા વિહ્નદેવ તુ કિવ વે ચવૈ ભાગર્વઃ॥ ૧૨૮॥
શાૈયણ હિરસઙ્કાશાે નીત્યં દુ્રિહણસિન્નભઃ ।
ઈશ્વર વને દેવે શ મ સમઃ િકમતઃપરમ્॥ ૧૨૯॥
યઃ પઠેદધર્રાત્રે ચ સાધકાે ધૈયર્સયંુતઃ ।
પઠેત્ સહસ્રનામેદં સ દ્ધમા ાે ત સાધકઃ॥ ૧૩૦॥
ચતુ પથે ચૈક લઙ્ગે મ દેશે વનેઽજને ।
મશાને પ્રા તરે દુગ પાઠાત્ સ દ્ધનર્ સશંયઃ॥ ૧૩૧॥
નાૈકાયાં ચાૈરસઙ્ઘે ચ સઙ્કટે પ્રાણસઙ્ક્ષયે ।
યત્ર યત્ર ભયે પ્રાપ્તે િવષવિહ્નભયાિદષુ॥ ૧૩૨॥
પઠેત્ સહસ્રનામાશુ મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ ।
ભાૈમાવસ્યાં િનશીથે ચ ગ વા પ્રેતાલયં સધુીઃ॥ ૧૩૩॥
પિઠ વા સ ભવેદે્દિવ સાક્ષાિદ દ્રાેઽ ચતઃ સરૈુઃ ।
શનાૈ દશર્િદને દેિવ િનશાયાં સિરત તટે॥ ૧૩૪॥
પઠેન્નામસહસ્રં વૈ જપેદષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
સદુશર્નાે ભવેદાશુ ત્યુ જયપ્રસાદતઃ॥ ૧૩૫॥
િદગ બરાે મુક્તકેશઃ સાધકાે દશધા પઠેત્ ।
ઇહ લાેકે ભવેદ્રા પરે મુ ક્તભર્િવ ય ત॥ ૧૩૬॥
ઇદં રહસ્યં પરમં ભ યા તવ મયાેિદતમ્ ।
મ ત્રગભ મનુમયં ન ચાખ્યયેં દુરાત્મને॥ ૧૩૭॥
નાે દદ્યાત્ પર શ યે યઃ પતુ્રે યાેઽિપ િવશષેતઃ ।
રહસ્યં મમ સવર્ વં ગાે યં ગુપ્તતરં કલાૈ॥ ૧૩૮॥
ષ મખુસ્યાિપ નાે વાચ્યં ગાપેનીયં તથાત્મનઃ ।
દુજર્નાદ્રક્ષણીયં ચ પઠનીયમહિનશમ્॥ ૧૩૯॥
શ્રાેતવં્ય સાધકમખુાદ્રક્ષણીયં વપતુ્રવત્ ।
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે શ્રીદેવીરહસ્યે

ત્યુ જયસહસ્રનામં સ પૂણર્મ્॥
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