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॥ શ્રી ચદ બરનટેશ્વરસહસ્રનામ તાતે્રસ્ય ઉત્તરપીિઠકા॥

॥ શ્રી ચદ બરનટેશ્વરસહસ્રનામ તાતે્રસ્ય ઉત્તરપીિઠકા॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રી ચદ બરનટેશ્વર સહસ્રનામ તાતે્રસ્ય ઉત્તરપીિઠકા॥
ઇ ત તે ક થતં દેિવ નટરાજસ્ય સુ દરમ્ ।
ના ાં સહસ્રમત્ય તં ગાે યં નેદં પ્રકાશયેત્॥ ૧॥
સવર્ સ દ્ધકરં પુ યં સવર્િવદ્યાિવવધર્નમ્ ।
સ પદ્પ્રદ મદં ણાં સવાર્પદ્ઘ્નમઘાપહમ્॥ ૨॥
અ ભચાર પ્રયાેગાિદ મહાકૃત્ય િનવારણમ્ ।
અપ માર મહાવ્યાિધ વરકુષ્ઠાિદ નાશનમ્॥ ૩॥
અત્યુ પાદ ભયક્ષાેભ દ્રશા તદ કારણમ્ ।
કૂ મા ડ દ્ર વેતાલ શાિક યાિદ ભયાપહમ્॥ ૪॥
મરણાદેવ જ તનૂાં બ્રહ્મહત્યાિદ નાશનમ્ ।
અ મા પરતરં તાતંે્ર ના ત લાેકત્રયેઽ બકે॥ ૫॥
અેતન્નામ સહસ્રસ્ય પઠનાત્ સકૃદેવ િહ ।
મહાપાતકયુક્તાેઽિપ શવસાયજુ્યમા ુયાત્॥ ૬॥
પ્રયાેગલક્ષણં વકે્ષ્ય શલૈસતુેઽધનુા ।
પજ્ચ યામથવાઽષ્ટ યાં દશ યાં વા િવશષેતઃ॥ ૭॥
ના વા શભુાસને સ્થ વા યાયન્ શ્રીનટનાયકમ્ ।
પ્રજપે દ્વાદશા ત્યા સવાર્ન્ કામાન્ લભેન્નર। ॥ ૮॥
આદ્રાર્યાં પ્રાતરાર ય નટરાજસ્ય સિન્નધાૈ ।
આસાયં પ્રજપેદેતત્ અેવં સવં સરત્રયમ્॥ ૯॥
તસ્ય ભક્તસ્ય દેવેશાે નટનં દશર્યે પ્રભુઃ ।
બ વ ક્ષસ્ય િનકટે િત્રવારં પ્રજપેિદદમ્॥ ૧૦॥
ષડ્ ભમાર્સમૈર્હૈશ્વય લભતે ન ચરાન્નરઃ ।
અનને તાતે્રરાજેન મિ ત્રતં ભ મધારયેત્॥ ૧૧॥
ભ માવલાેકના ત્યુવર્ યાે ભવ ત ત ક્ષણાત્ ।
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॥ નટેશ્વરસહસ્રનામ તાતે્રસ્ય ઉત્તરપીિઠકા॥

સ લલં પ્રાશયેદ્ધ માન્ મ ત્રેણાનને મિ ત્રતમ્॥ ૧૨॥
સવર્િવદ્યામયાે ભૂ વા વ્યાકરાેત્યશ્રુતાિદકમ્ ।
નાટકાિદ મહાગ્ર થં કુ તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૩॥
ચતુ યર્ તં સમુચ્ચાયર્નામૈકૈકં તતાે જપેત્ ।
પ ચાક્ષરં તથા ના ાં સહસ્રં પ્રજપે ક્રમાત્॥ ૧૪॥
અેવં િત્રવારં માસાનામષ્ટાિવશ તકે ગતે ।
િનગ્રહાનુગ્રહાૈ કતુ શ ક્તરસ્યાપે યતે॥ ૧૫॥
ના ામાદાૈ તથા તે ચ પ ચાક્ષરમહામનુમ્ ।
જ વા મ ય સ્થતં નામ િનમર્માે તં સદા સકૃત્॥ ૧૬॥
ચતુ યર્ તં જપે દ્વદ્વાન્ િત્રવષ ચ િત્રમાસકૈઃ ।
અ ણમાિદ મહા સ દ્ધ ર ચરાત્ પ્રા ુયાદ્ધ્રવુમ્॥ ૧૭॥
સવ વિપ ચ લાેકેષુ સદ્ધઃ સ વચરેન્નરઃ ।
લ મીબીજ દ્વય ક્ષપ્તમાદ્યં તન્નામ યઃ શવે॥ ૧૮॥
વા છતાં શ્રયમા ાે ત સત્યમુકં્ત વરાનને ।
હ લખેામ ત્ર સયંુક્તં પવૂર્વત્ સયંુતં જપેત્॥ ૧૯॥
યાેગ સ દ્ધભર્વેત્તસ્ય િત્રચતુઃ પ ચવ સરૈઃ ।
િકમત્ર બહુનાેક્તને યાયા સ દ્ધરભી સતા॥ ૨૦॥
તાં તાં સ દ્ધ લભને્મત્યર્ઃ સત્યમવે મયાેિદતમ્ ।
ક ઠદઘ્નજલે સ્થ વા િત્રવારં પ્રજપેિદદમ્॥ ૨૧॥
િરપનૂુચ્વાટયેચ્છ ઘ્રમેકેનવૈ િદનને સઃ ।
દ ક્ષણા ભમખુાેભૂ વા વાઽઽદ્રર્વસનં શુ ચઃ॥ ૨૨॥
શત્રનુામસમુચ્વાયર્ મારયે તપદાિઙ્કતમ્ ।
પઠેિદદં તવં ક્રાેધાત્ સપ્તકૃ વ સ્ત્ર ભિદનૈઃ॥ ૨૩॥
સ િરપુ ર્ત્યુગેહસ્ય ધ્રવુમા ત યભાગ્ભવેત્ ।
હિરદ્રયા નટાધીશં કૃ વા પ્રાણાન્ પ્ર ત ષ્ઠપેત્॥ ૨૪॥
પીતપુ પૈઃ સમ યચ્યર્ તાતે્રમેત જપેન્નરઃ ।
ત ભયે સકલા લાેકાન્ િક મહ દ્રમાનષુાન્॥ ૨૫॥
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આકષર્ણાય સવષામુત્તરા ભમખુાજેપેત્ ।
વા છતાયાે ષત સવાર્ તથા લાેકા તર સ્થતાઃ॥ ૨૬॥
યક્ષાશ્ચ િકન્નરાશ્ચાિપ રા નાવેશમા ુયુઃ ।
કુ ભ સ્થતં જલં ટ્વા િત્રવારં પ્રજપેિદદમ્॥ ૨૭॥
મહાગ્રહગણગ્ર તાન્ અ ભષેક ચકારયેત્ ।
જલ પશર્નમાત્રેણમુચ્યતે ચ ગ્રહાિદ ભઃ॥ ૨૮॥
િકમત્ર બહુનાેક્તને સદ્ધય ત્ય ખલ સદ્ધયઃ ।
સાક્ષાન્નટેશ્વરાે દેવાે વ યાે ભવ ત ત ક્ષણાત્॥ ૨૯॥
(શલૈજે॥ )
અ મા પરતરા સ દ્ધઃ કાવા તકથય પ્રયે ।
િન કામસ્યા ચરાદેવ બ્રહ્મજ્ઞાનમવા યતે॥ ૩૦॥
ત મા સવર્પ્રયત્નને ય ત ભબ્રર્હ્મચાિર ભઃ ।
વનસૈ્થશ્ચ ગ્ હસ્થૈશ્ચ સવજર્ યં પ્રયત્નતઃ॥ ૩૧॥
િનત્યકમર્વદેવેદં તાતંે્ર જ યં સદાદરાત્ ।
બ્રહ્માદયાેઽિપ યન્નામ પાઠસ્યવૈ પ્રસાદતઃ॥ ૩૨॥
ષ્ટ વત્ય તકતાર્રાે જગતાં ચર િવનઃ ।

યિદદં મનુયઃ સવ હયગ્રીવાદયઃ પુરા॥ ૩૩॥
પિઠ વા પરમાં સ દ્ધ પનુરા ત્તવ જતામ્ ।
પ્રાિપરે તિદદં તાતંે્ર પઠ વમિપ શલૈજે॥ ૩૪॥
અ માત્ પરતરં વેદ્યં ના ત સતં્ય મયાેિદતમ્ ।
॥ ઇત્યુત્તર પીિઠકા॥
ઇત્યાકાશભૈરવક પે પ્રત્યક્ષ સ દ્ધપ્રદે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
પ ચિવશ તમૂ તપ્રકરણે ત વાતીત શ્રી ચદ બર
નટેશ્વર સહસ્રનામ તાતે્રમાલામહામનાપેદશાે
નામ અેકાનેષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ
॥ૐ શવમ તુ॥
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