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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
શ્રીવૈદ્યેશ્વરમ દર સ્થત (કુ ભઘાેણનગરસ્ય િનકટવ ત (ત મળ્ નાડુ)
વૈત્તીશ્વરન્ કાેિવલ્) મુત્તુકુ્કમારન્ સબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્
Sahasranama is on Lord Subrahmanya at Vaitheeswaran Koil.

॥ યાનમ્॥
ષડ્વક્ત્રં શ ખવાહનં િત્રનયનં વ લીશસનેાપ ત
વજં્ર શ ક્તમ સ િત્રશલૂમભયં ખેટં ધનુશ્ચક્રકમ્ ।
પાશં કુકુ્કટમઙુ્કશં ચ વરદં દાે ભદર્ધાનં શવં
સબુ્રહ્મ યમપુા મહે પ્રણમતાં ભી તપ્રણાશાેદ્યતમ્॥
ગાઙ્ગેયં વિહ્નબીજં શરવણજિનતં જ્ઞાનશ ક્ત કુમારં
બ્રહ્માણં સ્ક દદેવં ગુહમચલ ભદં રાૈદ્રતજેઃ વ પમ્ ।
સનેા યં તારકઘં્ન ગજમખુસિહતં કા તકેયં ષડાસ્યં
સબુ્રહ્મ યં મયૂર વજસિહતમજં દેવદેવં નમા મ॥
॥ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
અથ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ।
અન તશ્ચામલાેઽનાિદરમરાેઽન તસદુ્ગણઃ ।
અચ્યુતશ્ચાનઘાેઽન ત વ પાે િન કલદ્યુ તઃ॥ ૧॥
અન તફલદાેઽખ ડ પાેઽન તાેદરાેઽતુલઃ ।
આનુકૂલ્યાેઽન તસાખૈ્યઃ સુ દરશ્ચામરાિધપઃ॥ ૨॥ ૧૦
ષ મા ન દનઃ વણર્ભષૂણઃ ષ મખુાેઽ તઃ ।
હરસનૂુઃ િપતા ચાષ્ટાદશાણર્શ્ચાિદદે શકઃ॥ ૩॥
અગ કુચપીયષૂભાેક્તાઽઽખ ડલાતર્હૃત્ ।
અનેકાસરુસહંાર તારકબ્રહ્મદે શકઃ॥ ૪॥
સ ચ્ચદાન દ પી ચ િવધી દ્રસરુવ દતઃ ।
કુમારઃ શઙ્કરસતુઃ હારકેયૂરભૂ ષતઃ॥ ૫॥
ષટ્િકર ટધરાે બ્રહ્મા આધારશ્ચ પરા પરઃ ।
આિદત્યસાેમભાૈમાિદગ્રહદાષેિવભ જનઃ॥ ૬॥
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

શ્રીમાન્ શવ ગર શશ્ચ ભક્તસં તુતવૈભવઃ ।
અગ ત્યમુિનસ બાેદ્ધા અમરા તપ્રભ જનઃ॥ ૭॥
મુકુ દભા ગનેયશ્ચ દ્વષ ણતે્રાે દ્વષડ્ભજુઃ ।
ચ દ્રાકર્કાેિટસદશૃઃ શચીમાઙ્ગલ્યરક્ષકઃ॥ ૮॥
િહમાચલસતુાસનૂુઃ સવર્ વસખુપ્રદઃ ।
આત્મજ્યાે ત શ ક્તપા ણભર્ક્તસરંક્ષણાેદ્યતઃ॥ ૯॥
ચાતવુર્ યષ્ટફલદઃ વ લીશાે દુઃખનાશકઃ ।
સવર્માેક્ષપ્રદઃ પુ યદૃ યાે ભક્તદયાિનિધઃ॥ ૧૦॥
કાેિટક દપર્લાવ ય ઇચ્છાજ્ઞાનિક્રયા વતઃ ।
હિરબ્રહ્મે દ્રમાૈલ્યગ્રછન્નપાદા બુજદ્વયઃ॥ ૧૧॥
વ લીભાષણસપુ્રીતાે િદવ્યાઙ્ગવનમા લકઃ ।
ઇષ્ટાથર્દાયકાે બાલઃ બાલચ દ્રકલાધરઃ॥ ૧૨॥
શષ્ટહૃ પદ્મિનલયાે દુષ્ટચાેરકુલા તકઃ ।
કાેિટકાેિટમહા સદ્ધમુિનવ દતપાદુકઃ॥ ૧૩॥ ૭૦
ઈશશ્ચેશાિધપશ્ચેશદે શકશ્ચેશ્વરાત્મજઃ ।
ઈશાનાિદમ યા તબ્રહ્મપ્રણવષ મખુઃ॥ ૧૪॥
ઈશાગ્રાે લયભી તઘ્નઃ િવઘ્નરાજસહાેદરઃ ।
ઇ દ્રવા ણકાૈબેરિવિર ચ્યાિદસખુપ્રદઃ॥ ૧૫॥
ઈશકૈલાસિનલય ઈશસં તુતવૈભવઃ ।
ક પ ક્ષાિદકાૈદાયર્ સવર્વેદાગ્રવાસભૂઃ॥ ૧૬॥
સવર્ સ દ્ધપ્રદઃ સવર્સખુદઃ ક તમાન્ િવભુઃ ।
ઇ દરારમણપ્રીતઃ ત્યુભીત્યાિદનાશકઃ॥ ૧૭॥
સવર્શત્રુકુલાર ય વાલાકુલદવાનલઃ ।
અ ણમાદ્યષ્ટ સદ્ધ શાે િવિધિવ વીશ્વરાિધપઃ॥ ૧૮॥
ષડાધારા બુજગતસવર્દેવ વ પકઃ ।
શ્રીનીપકુસમુપ્રીત ઈ તબાધાિવનાશકઃ॥ ૧૯॥
સવર્પુ ય વ પી ચ દા ણાં ફલદાયકઃ ।
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

દેવે દ્રક પકાે ગાૈર સતુાે હૃ કમલાલયઃ॥ ૨૦॥
તારકપ્રાણહરણ ઉગ્રશ યાયુધાિધપઃ ।
સવાર્ત્મનાયકઃ કુ ભસ ભૂત પ્રયબાેધકઃ॥ ૨૧॥ ૧૦૦
ચ દ્રકાેિટપ્રભાે લાસી હુમ્ફટ્કારાે સકુ તથા ।
દેવેશ્વરાે નાગભષૂ ઉદ્યદ્ભાસ્કરકુ ડલઃ॥ ૨૨॥
ઉદ્દ ડધીરાે ગ ભીરઃ કૃપાસાગરલાેચનઃ ।
અેકકાલાેિદતાનેકકાેિટબાલરિવપ્રભઃ॥ ૨૩॥
જય તાિદસરુાનેકકારાગ્ હિવમાેચકઃ ।
દ્રાિધપ ઉગ્રબાલાે રક્તા બુજપદદ્વયઃ॥ ૨૪॥

િવિર ચકેશવે દ્રાિદસવર્દેવાભયપ્રદઃ ।
વ લી દ્રતનયાદક્ષવામાલઙૃ્કતસુ દરઃ॥ ૨૫॥
નતકુ ભાેદ્ભવાનેકભક્તસઙ્ઘ પ્રયઙ્કરઃ ।
સત્યાચલ સ્થતઃ શ ભુિવજ્ઞાનસખુબાેધકઃ॥ ૨૬॥
ગાૈર શઙ્કરમ યસ્થાે દેવસઙ્ઘા તપ્રદઃ ।
ઉમામહેશનયનપદ્માકરરિવપ્રભઃ॥ ૨૭॥ var િદવાકરઃ
રણરઙ્ગરમાપ્રાેક્તજયશ્રવણકાૈતુકઃ ।
અહઙૃ્કતમનાેદૂરાે દૈત્યતૂલધન જયખ્॥ ૨૮॥
ભક્ત ચત્તા તા બાેિધઃ માનૈાન તસખુપ્રદઃ ।
અનેકક્ષતે્રિનલયાે વા ચકા તદાયકઃ॥ ૨૯॥
પરાિદ્રસ્થાેઽણર્વક્ષતે્રિનલયાે દેવપૂ જતઃ ।
અનેકશલૈિનલયાે ફલભૂધરનાયકઃ॥ ૩૦॥
શવાચલિનવાસી ચ શવક્ષતે્રાિધનાયકઃ ।
માનસીકપુરાધીશઃ શ્રીશલૈાલયસં સ્થતઃ॥ ૩૧॥
મૂલાધારા બુજગતાે વાિધષ્ઠાનિનકેતનઃ ।
મણીપૂરકપદ્મસ્થ અનાહતસમુ સ્થતઃ॥ ૩૨॥
િવશુ દ્ધકમલા ઢ આજ્ઞાચક્રા તર સ્થતઃ ।
પરમાકાશ પી ચ નાદબ્રહ્મમયાકૃ તઃ॥ ૩૩॥
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

મહાશ ક્તમર્હાનેાથઃ સવર્લાેકાત્મિવગ્રહઃ ।
મહાવ લી પ્રય સવર્ પી સવાર્ તર સ્થતઃ॥ ૩૪॥
શવાથર્ઃ સવર્સ વી સમ તભવુનેશ્વરઃ ।
સવર્સરંક્ષક સવર્સહંારકરતા ડવઃ॥ ૩૫॥
ચતુમુર્ખ શરાેદેશમુ ષ્ટતાડનિવક્રમઃ ।
બ્રહ્માપેદેષ્ટા બ્રહ્માિદસરુલાેકસખુપ્રદઃ॥ ૩૬॥
યજ્ઞિદવ્યહિવભાક્તા વરદ સવર્પાલકઃ ।
દ નસરંક્ષકાેઽવ્યાજક ણાપૂરવાિરિધઃ॥ ૩૭॥
સવર્લક્ષણસ પન્ન સ ચ્ચદાન દિવગ્રહઃ ।
બ્રહ્માન દા ધશીતાંશઃુ ક ણાપૂણર્લાેચનઃ॥ ૩૮॥
અેકાક્ષરમયશ્ચવૈ અેકાક્ષરપરાથર્દઃ ।
અેકાક્ષરપર જ્યાે તરેકા તમ તબાેધકઃ॥ ૩૯॥
અેકાથર્દાયકશ્ચૈકપરશ્ચૈકામ્રનાયકઃ ।
અેકા તમાનૈફલદાે વ લીમાેહનત પરઃ॥ ૪૦॥ ૧૮૦
સપ્ત ષવ દતપદાે બ્રહ્માતીતાે મુિન તુતઃ ।
વ લીદશર્નસ તુષ્ટાે ભક્તાભીષ્ટવરપ્રદઃ॥ ૪૧॥
ઉમાશઙ્કરમ યસ્થાે મહા ષભસં સ્થતઃ ।
સ પૂણર્ સવર્લાેકાત્મા નીપમાલ્યિવભૂ ષતઃ॥ ૪૨॥ ૧૯૦
ક મષઘ્નાે ગિરશયઃ પાપઘ્નાે દ નરક્ષકઃ ।
સવાર્ભરણભષૂાઙ્કાે વજ્રશ યાિદધારકઃ॥ ૪૩॥
પ ચાક્ષરસ્થઃ પ ચાસ્યઃ ક ઠ રવમખુા તકઃ ।
પ ચભૂતાત્મ પ ચભૂતેશઃ શ ચવ દતઃ॥ ૪૪॥
પ ચવણર્ઃ પ ચબાણકરઃ પ ચત પ્રભુઃ ।
અૈઙ્કાર પઃ ક્લીઙ્કારઃ સાૈઃકારક ણાિનિધઃ॥ ૪૫॥
અકારાિદક્ષકારા તમયશ્ચૈરાવતા ચતઃ ।
અૈરાવતગ ઢ સવર્ભક્ત પ્રયઙ્કરઃ॥ ૪૬॥
અૈરાવતાત્મ વ લીનાિયકાપ્રાણવ લભઃ ।
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ચતુ ષ ષ્ટકલાનાથાે દ્વાિત્રશ લક્ષણાે વલઃ॥ ૪૭॥
મદનાતીતસાૈ દયર્ઃ પાષ ડજનદૂરગઃ ।
પ ચે દ્રયપે્રરકશ્ચ પ ચકૃત્યાિદદાયકઃ॥ ૪૮॥ ૨૨૦
પ ચકૃત્યેશ્વરઃ પ ચમૂતર્યે પ ચા ત પ્રયઃ ।
અેકાથર્શ્ચવૈ િનનાર્શઃ પ્રણવાથર્દ અેવ ચ॥ ૪૯॥
સવર્જ્યાે તપ્રકાશી ચ રહઃકે લકુતૂહલઃ ।
િદવ્યજ્યાે તવદમયઃ વેદમૂલાેઽથર્સઙ્ગ્રહઃ॥ ૫૦॥
અેકાનેક વ પી ચ રવ્યાિદદુ્ય તદાયકઃ ।
અૈરાવતાિધપસતુાનયનાન દસુ દરઃ॥ ૫૧॥
ચદાકારઃ પર જ્યાે તઃ લયાે પ ત્તિવવ જતઃ ।
સવર્શત્રુહરાે મષેવરા ઢાે િવનાયકઃ॥ ૫૨॥
અેકાતપત્રસામ્રાજ્યદાયકઃ સમુખુાનજુઃ ।
ગીપરશચુાપા સશ યાદ્યાયુધ કરઃ॥ ૫૩॥

શર કાલઘનાનીકમહાેદાર દ્વષટ્કરઃ ।
શ્રીવ લીવામપાશ્વર્સ્થાે રવ્યાિદગ્રહદાષે ભદ્॥ ૫૪॥
પાદિકિઙ્ક ણકાનાદદૈત્યિવભ્રમદાયકઃ ।
આેઙ્કારજ્યાે તરાેઙ્કારવાચકાતીતવૈભવઃ॥ ૫૫॥
આેઙ્કાર ચ સભાસસં્થ આેઙ્કારાદ્ભુતમ દરઃ ।
આેઙ્કારમનુસ દાતા આેઙ્કાર ગિરસં સ્થતઃ॥ ૫૬॥
આેઙ્કારનાદશ્રવણ આેઙ્કારાતીતિવગ્રહઃ ।
આેઙ્કારનાદા તગતઃ આેિન્નત્યાિદષડક્ષરઃ॥ ૫૭॥
આેઙ્કારપીઠકા તસ્થ આેઙ્કારમુકુટાગ્રગઃ ।
આેઙ્કારમૂલસ ભૂત આેઙ્કારાદ્ય તમ યગઃ॥ ૫૮॥
આેઙ્કારમૂલબી થર્ આેઙ્કારપરશ ક્તમાન્ ।
આેઙ્કાર બ દુરાેઙ્કાર ચત્ત આેઙ્કાર ચ પુરઃ॥ ૫૯॥ ૨૭૦
આેઙ્કારફલસ સાર આેઙ્કારજ્ઞાનકાેિવદઃ ।
આેઙ્કારસ ચ્ચદાન દ આેઙ્કારપરમાત્મકઃ॥ ૬૦॥
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

આેઙ્કારસ ભૂતસપ્તકાેિટમ ત્રાિધનાયકઃ ।
આેઙ્કારપ્રણવાકાર અકારાિદકલાત્મકઃ॥ ૬૧॥ ૨૮૦
ષડક્ષરાે દ્વાદશાણર્ઃ પ્રણવાગ્રાણર્સયંુતઃ ।
મહેશ તુ તસ તુષ્ટાે શવશ યક્ષરા વતઃ॥ ૬૨॥
પરાક્ષરકલાપેેતાે શવબીજકલાશ્રયઃ ।
આૈઙ્કારનાદક ણ આૈદાસીનજના તકઃ॥ ૬૩॥
આૈદુ બરાશ્વ થનીપ બ વાિદસ મદાહુતઃ ।
દુષ્ટકુ્રદ્ધમનાેદૂરાે શષ્ટસઙ્ઘસમા શ્રતઃ॥ ૬૪॥
અકારાદ્યક્ષરપ્રાણ અકારદ્યક્ષરાથર્કઃ ।
ઉદારસદુ્ગણાપેેતાે ભક્તૈશ્વયર્પ્રદાયકઃ॥ ૬૫॥
અકારાિદક્ષકારા તકલાક પતિવગ્રહઃ ।
શ્રીકુ ભસ ભવાદ નાં સવર્જ્ઞાનાપેદેશકૃત્॥ ૬૬॥
ષડણર્મ ત્ર મરણભક્તાભીષ્ટપ્રદાયકઃ ।
સ્ક દમૂ તશ્ચ ગાઙ્ગેયાે ક લક મષનાશનઃ॥ ૬૭॥
ભક્તસિન્નિહતાેઽક્ષાે યાે શઙ્ખપા ણમખુ તુતઃ ।
આશ્રીહં્ર ીસંાશરવણભવઃ શઙ્કરાન દ અેવ ચ॥ ૬૮॥
શતલક્ષે દુસઙ્કાશઃ શા તઃ શ શધરાત્મજઃ ।
શત્રનુાશકર શ ભુઃ શચીપ તવરપ્રદઃ॥ ૬૯॥
શ ક્તમાન્ શ ક્તહ તશ્ચ શા તસવર્પ્રકાશકઃ ।
શરભઃ શઙ્ખચક્રાિદધરઃ શઙ્કરબાેધકઃ॥ ૭૦॥
કૃ ત્તકાતનયઃ કૃ ણાે શઙ્ખપદ્મિનિધપ્રદઃ ।
શ ક્તવ િદસ પન્ન દ્વષટ્કરસરાે હઃ॥ ૭૧॥
શઙુ્કકણર્મહાકણર્ઘ ટાકણાર્િદવ દતઃ ।
મૂલાિદદ્વાદશા તસ્થપદ્મમ યિનકેતનઃ॥ ૭૨॥
સદુ્ગણઃ શઙ્કરઃ સાક્ષી સદાન દઃ સદા શવઃ ।
જ્ઞાનેશ્વરઃ ષ્ટકતાર્ સવર્વ યપ્રદાયકઃ॥ ૭૩॥
િવ ચત્રવષેઃ સમરિવજયાયુધધારકઃ ।
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ક્રાૈ ચાસરુિરપુઃ શઙ્ખપ તઃ સવર્ગણેશ્વરઃ॥ ૭૪॥
ણકારતુયર્મ ત્રાણા ણકારાણર્ વ પકઃ ।
ણકારમૂલમ ત્રાગ્રાે ણકારરવસં સ્થતઃ॥ ૭૫॥
ણકાર શખરા ઢાે ણકારાક્ષરમ યગઃ ।
ણ દ્વતીયાે ણિત્રતીયઃ ણચતુથા ણપ ચમઃ॥ ૭૬॥
ણષષ્ઠવણા ણાણાર્િદમ ત્રષડ્ભેદભાસરુઃ ।
ણકારપીઠિનલયાે ન લનાેદ્ભવ શક્ષકઃ॥ ૭૭॥
નાદા તકૂટસ્થશ્ચવૈ નારદ પ્રય અેવ ચ ।
નાગાશનરથા ઢાે ના દાત્મા નાગભષૂણઃ॥ ૭૮॥
નાગાચલપ તનાર્ગાે નવત વાે નટ પ્રયઃ ।
નવગ્રહાિદદાષેઘ્નાે ણકાર ત ભિન ક્રયઃ॥ ૭૯॥
ણકારાક્ષાે ણકારેશઃ ણકાર ષવાહનઃ ।
ત વબાેદ્ધા દૈવમ ણઃ ધનધા યાિદદાયકઃ॥ ૮૦॥
વ લીપ તઃ શદુ્ધા તર ત વાતીતાે હિર પ્રયઃ ।
ત પરઃ કમલા ઢાે ષડાનનસરાે હઃ॥ ૮૧॥
ભગવાન્ ભયહ તા ચ ભગા ભયિવમાેચકઃ ।
ભાનુકાપેાિદદૈત્યઘ્નાે ભદ્રાે ભાગીરથીસતુઃ॥ ૮૨॥
ભવાચલમહાવ ે ભવાર યદવાનલઃ ।
ભવતાપસધુા ષ્ટભર્વરાેગમહાષૈધઃ॥ ૮૩॥
ભાનુચ દ્રા ગ્ નયનાે ભાવનાતીતિવગ્રહઃ ।
ભક્ત ચત્તા બુ ઢાે ભરતાેક્તિક્રયા પ્રયઃ॥ ૮૪॥
ભક્તદેવાે ભયા તઘ્નાે ભકારાેચ્ચાટનિક્રયઃ ।
ભારતીશમુકુ દાિદવાઙ્મનાેઽતીતવૈભવઃ॥ ૮૫॥
િવ ચત્રપક્ષાશ્વા ઢાે ભજુઙ્ગેશાે દયાિનિધઃ ।
ઈશફાલા ક્ષસ ભૂતાે વીરઃ ષટ્સમયાિધપઃ॥ ૮૬॥
મહાવ્રતાે મહાદેવાે ભૂતેશઃ શવવ લભઃ ।
મહામાયી યજ્ઞભાેક્તા મ ત્રસ્થાે યક્ષરાટ્ પ્રયઃ॥ ૮૭॥
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સવર્શ્રેષ્ઠાે મહા ત્યુ પાસરુિવનાશકઃ ।
રાગા જમા લકાભષૂાે રાગી રાગા બર પ્રયઃ॥ ૮૮॥
રાગદ્વષેાિદદાષેઘ્નાે રાગરત્નિવભષૂણઃ ।
રાવણ તુ તસ તુષ્ટાે રતીનાયકવ દતઃ॥ ૮૯॥
ર ભાિદનાટ સપુ્રીતાે રા વદલલાેચનઃ ।
રવચાપધરાે રક્ષાે દતૂલહુતાશનઃ॥ ૯૦॥
રિવચ દ્રાિદસ પજૂ્યાે રથારાેહકુતૂહલઃ ।
રવકા ચીવરધરાે રવયુક્તાઙ્ ઘ્રભષૂણઃ॥ ૯૧॥
રવ્યુદ્ભવસમાનેકહારકેયૂરભૂ ષતઃ ।
રિવકાેિટસમાનાભાે રત્નહાટકદાયકઃ॥ ૯૨॥
શખી દ્રશ્ચાેરગાકારઃ િનશાિદનિવવ જતઃ ।
રમાવા યાિદસ પજૂ્યાે લક્ષવીરભટ તુતઃ॥ ૯૩॥
વીરભૂતગણ તુત્યાે શ્રીરામશ્ચા ણાે રિવઃ ।
વરદાે વજ્રહ તશ્ચ વામદેવાિદવ દતઃ॥ ૯૪॥
વલાિરતનયાનાથાે વરદાભયસ કરઃ ।
વ લીશ્વર પ તવાર્ગ્મી વ લીકલ્યાણસુ દરઃ॥ ૯૫॥
વલાિરમખુ્યિવબુધ દદુઃખિવમાેચકઃ ।
વાતરાેગહરાે વમર્રિહતાે વાસવેશ્વરઃ॥ ૯૬॥
વાચકસ્થાે વાસદેુવવ દતાે વકુલ પ્રયઃ ।
વાસનાિઙ્કતતા બૂલપૂિરતાનનપઙ્કજઃ॥ ૯૭॥
વચનાગમનાતીતાે વામાઙ્ગાે વ દમાેહનઃ ।
વ લીમનાેહરઃ સાધુઃ દેવે દ્રપ્રાણદાયકઃ॥ ૯૮॥
િદગ તવ લભાન તમદનાે વલ પ ત્ ।
સાૈ દયાર્ણર્વપીયષૂ સવાર્વયવસુ દરઃ॥ ૯૯॥
શશઃુ કૃપાલુઃ કાદ બધરઃ કાૈબેરનાયકઃ ।
ધમાર્ધાર સવર્ધમર્ વ પાે ધમર્રક્ષકઃ॥ ૧૦૦॥
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સવર્ધમશ્વરાે બ ધુ તી ણાેઽન તકલા વતઃ ।
અન તવેદસવંેદ્યઃ વામી કનકસપુ્રભઃ॥ ૧૦૧॥
સવર્સાક્ષી સવર્કલાશ્રવણઃ ક ણાલયઃ ।
વાસવ સવર્કતાર્ ચ કામઃ કિપલસં તુતઃ॥ ૧૦૨॥
કામદઃ કાલસહંતાર્ કાલઃ કામાિરસ ભવઃ ।
કામાયુધઃ કામધરાે શ્રીકૃ ણઃ શ ખવાહનઃ॥ ૧૦૩॥ ૪૯૦
કૃપાિનિધઃ કૃપા સ ધુઃ ગિરરાટ્ કૃ ત્તકા પ્રયઃ ।
ક તપ્રદઃ ક તધરાે ગીતનાટ ાિદક પ્રયઃ॥ ૧૦૪॥
નક્ક ર તાતે્રસ તુષ્ટ તીથશઃ કુલિવદુ્ગહઃ ।
કાૈમાર સવર્ગુપ્તશ્ચ ક્રાૈ ચાસરુિવમદર્નઃ॥ ૧૦૫॥
ઇ દ્રપુ યઃ કુલાેત્તુઙ્ગ અ તતી ણાયુધાે નટઃ ।
કૂટસ્થઃ શ્રીકરઃ કૂટેશા તકા તકસ ભવઃ॥ ૧૦૬॥
વ લીભાષણસપુ્રીતાે ગ ભીરાે ભક્તનાયકઃ ।
સવર્દેવાલયા તસ્થાે િન શાેકાે િન પદ્રવઃ॥ ૧૦૭॥ ૫૨૦
કેદારાે મદનાધીશાે લયઘ્નઃ શ્રવણા વતઃ ।
પદ્મહ તાે દેવનુતઃ ભક્તાથા દ્વાદશાયુધઃ॥ ૧૦૮॥
કૈવલ્યાે રજતાદ્ર શાે મહારાટ્ ગાેકણાર્િધપઃ ।
શરૂમાયામ્રત ભદ્ ખ ડતાસરુમ ડલઃ॥ ૧૦૯॥
જયદુગાર્ તસ તુષ્ટાે સવર્દેવ તવાિઙ્કતઃ ।
િહતઃ કાેલાહલ શ્ચત્રાે ન દતશ્ચ ષાપ તઃ॥ ૧૧૦॥ ૫૪૦
િનગમા યાે મહાઘાેરાસ્ત્રનાથાે ગવ્યમાેિદિન ।
સવશઃ સગુુણશ્ચ ડાે િદવ્યકાૈ તુભસિન્નભઃ॥ ૧૧૧॥
ચ ડપ્રચ ડઃ સમરિવજયી િનરહઙૃ્ક તઃ ।
સવર્ વામી ચ ડહતાર્ ષડ્વક્ત્ર શા ભવઃ સખુી॥ ૧૧૨॥
સાઙ્ગઃ સાયજુ્યદઃ સારઃ સામઃ સામ્રાજ્યદાયકઃ ।
સદ્ધઃ શવ શ્ચદુ્ગણશ્ચ ચન્મય શ્ચ વ પકઃ॥ ૧૧૩॥
ઙ્ગારરસસ પૂણર્ શ્ચત્તસ્થઃ સામપારગઃ ।
શવલાેકેશ્વરઃ સદ્ધવરઃ સદ્ધવરા ચતઃ॥ ૧૧૪॥
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

સવર્ વ વ પી ચ શ્રીદઃ શ્રીધરવ દતઃ ।
શદુ્ધઃ શીતઃ વય જ્યાે તઃ સબુ્રહ્મ યઃ શભુપ્રદઃ॥ ૧૧૫॥
શ્રુ તજ્ઞઃ સલુભઃ શરૂઃ શદુ્ધધીરશ્ચ શરૂહા ।
શરૂાત્મશાેધકઃ શરૂ મતાર્ ચ િવભવપ્રદઃ॥ ૧૧૬॥
સવશ્વયર્પ્રદઃ સવર્જયદાે બ્રહ્મસ ભવઃ ।
જયધીરઃ શ્રીકરશ્ચ સ ધુક્ષતે્રઃ સલક્ષણઃ/સલુક્ષણઃ॥ ૧૧૭॥
અભક્તકાલાે રક્તાભશખેરાેઽતુલિવક્રમઃ ।
શવૈાિધપઃ શવૈમ ણઃ શવૈધ ય શવા પરઃ॥ ૧૧૮॥
ચૈત યઃ ક્રાૈ ચભેદ ચ ગર શાે િનગમેશ્વરઃ ।
વગાર્િધપ સુ પી ચ વગર્લાેકાિદસાખૈ્યદઃ॥ ૧૧૯॥
વચ્છઃ વય ભૂભામાખ્ય સાેમ કુકુ્કટ વજઃ ।

જ્યાે તહર્ લકશલૈસ્થઃ સાેમઃ શાેકભયાપહઃ॥ ૧૨૦॥
િહતઃ પશપુ તઃ સાૈ યાે નતસાૈભાગ્યદાયકઃ ।
સાવૈણર્બીજઃ સાૈ દયા દ ડપા ણધર્નપ્રદઃ॥ ૧૨૧॥
અેકદેવઃ સવર્િપતા ધિનકાે દ્રાિવડ પ્રયઃ ।
ચ ડાિર તારકઃ સ્થા ઃ સવર્ધા યપ્રદાયકઃ॥ ૧૨૨॥
મા ભૂત તારકાિરિદવ્યમાલ્યિવભૂ ષતઃ ।
ચ સભેશાે િદશાન્નાથઃ ધનુહર્ તાે મહાભજુઃ॥ ૧૨૩॥ ૬૪૦
મહાગુણાે મહાશાૈયર્ઃ સવર્દાિરદ્ર્યનાશકઃ ।
દ ઘા િદગ બર તીથર્ઃ સવર્તીથર્ફલપ્રદઃ॥ ૧૨૪॥
રાેગઘ્નાે દુષ્ટહતાર્ ચ સવર્દુષ્ટભયઙ્કરઃ ।
આત્મજ્યાે તઃ પિવત્રશ્ચ હૃદ્ગતશ્ચ સહાયકૃત્॥ ૧૨૫॥
કારણસ્થૂલસૂ મા તાેઽ તવષ ચદ બરઃ ।
પરમાકાશ પી ચ પ્રલયાનલસિન્નભઃ॥ ૧૨૬॥
દેવાે દ ક્ષણકૈલાસવાસી વ લીકરા ચતઃ ।
દૃઢાે િદવ્યાેઽ તકરાે દેવેશાે દૈવતપ્રભુઃ॥ ૧૨૭॥
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કદ બમાલાપીયષૂા લુતવક્ષસ્થલા વતઃ ।
દેવસનેાપ તદવધ યાે દેવ ગિર સ્થતઃ॥ ૧૨૮॥
સવર્જ્ઞાે દે શકાે ધૈયર્ઃ સરુવૈિરકુલા તકઃ ।
વટુકાન દનાયાેદ્યદ્વાદ્યઘાષેા મત પ્રયઃ॥ ૧૨૯॥
પુ યક્ષર્ઃ કુ ડલધરાે િનત્યાે દાષેિવભ જનઃ ।
પ્રાર ધસ ચતાગા યપાતકાિદપ્રભ જનઃ॥ ૧૩૦॥
મહાજયાે મહાભૂતાે વીરબાહ્વાિદવ દતઃ ।
ચાેરાિરઃ સ વમાગર્સ્થઃ અલ મીમલનાશકઃ॥ ૧૩૧॥
તુ તમાલાલઙૃ્કતાઢ ાે ન દ કેશાે હર પ્રયઃ ।

સવર્સાખૈ્યપ્રદાતા ચ નવવીરસમા તઃ॥ ૧૩૨॥
પરમેશાે મહા દ્રાે મહાિવ ઃ પ્ર પ તઃ ।
વીણાધરમુિન તુત્યશ્ચતવુર્ગર્ફલપ્રદઃ॥ ૧૩૩॥
િનગુર્ણશ્ચ િનરાલ બાે િનમર્લાે િવ વ લભઃ ।
િનરામયાે િનત્યશદુ્ધાે િનત્યમઙ્ગલિવગ્રહઃ॥ ૧૩૪॥
શખ ડી નીપબાહુશ્ચ ની તન રાજનદુ્ય તઃ ।
િન કાપેશ્ચ મહાેદ્યાનઃ સૂ માે મવેાર્િદમ દરઃ॥ ૧૩૫॥
સૂ મા તસૂ માે ભાલાક્ષાે મહાન્ સવાપદેશકઃ ।
સવર્વષેકલાતીત ઉપવીતી શતક્રતુઃ॥ ૧૩૬॥ ૭૨૦
વેદાગમપુરાણજ્ઞાે નપૂુરાઙ્ ઘ્રસરાે હઃ ।
હૃ પૂણર્ઃ પ ચભૂતસ્થાે કૃપામાગાઽ બુ શ્રયઃ॥ ૧૩૭॥
સિન્નિધઃ પ્રીત ચત્તાેઽથ િન પ્રી તશ્ચાત્મસં સ્થતઃ ।
આૈપ યરિહતઃ પ્રીત ચત્તગાે નૈ મશાશ્રયઃ॥ ૧૩૮॥
નૈ મશાર યિનવસન્મનુી દ્રિનકર તુતઃ ।
ઘ ટારવપ્રીતમનાઃ દયા ચત્તાે સતાઙ્ગ તઃ॥ ૧૩૯॥ ૭૪૦
સવાર્પદાિન્નહ તા ચ સદ્યાેઽભીષ્ટવરપ્રદઃ ।
સવર્ વા તરજ્યાે ત છ દ સારાે મહાષૈિધઃ॥ ૧૪૦॥
પ ચાક્ષરપર જ્યાે તઃ સૂ મપ ચે દ્રયદ્યુ તઃ ।
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

જ્ઞાનચ ગર્તજ્યાે તઃ સાૈઙ્કારપરમદ્યુ તઃ॥ ૧૪૧॥
પરશ્ચ ફલશલૈસ્થઃ બાલ પઃ પરાઙ્ગકઃ ।
પરમેષ્ઠ પર ધામ પાપનાશી પરા પરઃ॥ ૧૪૨॥
ગાેક્ષીરધવલપ્રખ્યઃ પાવર્તી પ્રયન દનઃ ।
કટાક્ષક ણા સ ધુયર્મ ક્ષકુઠાિરકઃ॥ ૧૪૩॥
પ્રભુઃ કપદ બ્રહ્મશેઃ બ્રહ્મિવદ્ િપઙ્ગલપ્રભઃ ।
વાિધષ્ઠાનપુરાધીશઃ સવર્વ્યાિધિવનાશકઃ॥ ૧૪૪॥

વૈભવઃ કનકાભાસઃ ભીષણાે િનગમાસનઃ ।
ભી તઘ્ન સવર્દેવેડ્યઃ પુ ય સ વગુણાલયઃ॥ ૧૪૫॥
પુ યાિધપઃ પુ કરાક્ષઃ પુ ડર કપુરાશ્રયઃ ।
પુરાણઃ પુઙ્ગવઃ પૂણર્ઃ ભૂધરાે ભૂ તધારકઃ॥ ૧૪૬॥ ૭૮૦
પ્રાચીનઃ પુ પસદ્ગ ધઃ રક્તપુ પ પ્રયઙ્કરઃ ।
દ્ધાે મહામ તકરઃ મહાે લાસાે મહાગુણઃ॥ ૧૪૭॥

માેક્ષદાયી ષાઙ્કસ્થઃ યજમાન વ પ ત્ ।
અભેદ્યાે માનૈ પી ચ બ્રહ્માન દાે મહાેદરઃ॥ ૧૪૮॥
ભૂતપ્રેતિપશાચઘ્નઃ શખી સાહસ્રનામકઃ ।
િકરાતતનયાપા ણપદ્મગ્રહણલાેલપુઃ॥ ૧૪૯॥
નીલાે પલધરાે નાગકઙ્કણઃ વણર્પઙ્કજઃ ।
સવુણર્પઙ્ક ઢઃ સવુણર્મ ણભષૂણઃ॥ ૧૫૦॥
સવુણર્શલૈ ઙ્ગસ્થઃ સવુણાર્ગદશાે ભતઃ ।
કાલજ્ઞાની મહાજ્ઞાની અમરાચલનાયકઃ॥ ૧૫૧॥
લયસ ભવિનમુર્ક્તઃ કમલાેદ્ભવદ ડકઃ ।
સપ્તા ધશાષેકૃદષ્ટકુલાચલિવભેદકઃ॥ ૧૫૨॥
મ ત્રબી ે વરાબી ે મ ત્રાત્મા મ ત્રનાયકઃ ।
મ ત્રાલયાે મયૂરસ્થાે મયૂરાચલનાયકઃ॥ ૧૫૩॥ ૮૨૦
માયાધરાે મહામ ત્રાે મહાદેવાે મહાબુધઃ ।
માયાપરાે મહામાયી મહાસનેાે મહાપ્રભુઃ॥ ૧૫૪॥
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

અગ્રબુ દ્ધરગ્રગ યાે મ યાવાિદકુલા તકઃ ।
મુ ક્તગ્રહઃ ક મષઘ્નઃ સવર્દેવજરાપહઃ॥ ૧૫૫॥
સવર્દેવાઙુ્કરાે મુક્ત અ તબાલાે મનુીશ્વરઃ ।
િદગ બરાે ભ ક્તિનિધઃ સવર્દેવાગ્રગ યકઃ॥ ૧૫૬॥
અચ્યુતઃ સવર્સ પૂણા મહાિવ સસું તુતઃ ।
મૂ તબ્રર્હ્મા ડકૂટસ્થાે મૂલભૂત સ્ત્રમૂ ત ત્॥ ૧૫૭॥
નામપારાયણપરભક્તાભીષ્ટપ્રદાયકઃ ।
ચદૂ્રપઃ ષટ્ક્રમાન દાે મહાસાર વતપ્રદઃ॥ ૧૫૮॥
જ્યાે તમર્યાે ગિરશયઃ નવદુગાર્ ભવ દતઃ ।
મુકુટાઙ્ગદકેયૂરકા ચીિકિઙ્ક ણભૂ ષતઃ॥ ૧૫૯॥
નારાયણિવિર ચ્યાિદદેવાભી તપ્રદાયકઃ ।
મષેા ઢઃ પ ચવણર્ઃ સવર્વાદ્ય પ્રયઙ્કરઃ॥ ૧૬૦॥
માનૈેશ્વરાે માેક્ષનાથઃ દ્વાદશા તઃપુરેશ્વરઃ ।
દેવા તાે દ નબ ધવુર્ લીલીલામનાેહરઃ॥ ૧૬૧॥
વ દા મહદૈશ્વયર્દાયકાે વ દન પ્રયઃ ।
વકારાચ્છત્રુસહંતાર્ વકારાચ્છત્રપુીડકઃ॥ ૧૬૨॥
વકારાચ્છત્રવુા ત ભાે વકારા ક લનાશકઃ ।
વકારાચ્છત્રુસહંાર સકારાચ્છત્રવુ ચકઃ॥ ૧૬૩॥
વકારાદ્ભૂતપૈશાચપ્રેતાિદભયમાેચકઃ ।
વકારાદ્ગ્રહદાષેઘ્નાે વકારાચ્ચાેરનાશનઃ॥ ૧૬૪॥
વકારા સહસપાર્શ્વવ્યાઘ્રાિદભયમાેચકઃ ।
વકારાિન્ન દકશ્રાતે્રનતે્રવા ત ભનાેદ્યતઃ॥ ૧૬૫॥
વકારા ત્યુસહંતાર્ વકારકુ લશાયુધઃ ।
વકારાણર્મહા દ્રાે વકારાણર્મહા સકઃ॥ ૧૬૬॥
વકારાદ્વિૈરનરરાટ્ચાેર ચત્તાિદિવભ્રમઃ ।
વચસ્યાે વટુકાે વિહ્નવર્ ણાે વાચકાે વસઃુ॥ ૧૬૭॥ ૮૯૦
વ યાે વસપુ્રદાે દાતા વામનાે વચના પરઃ ।
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॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

વાગીશાે વામનયનાે વામઃ સામપરાયણઃ॥ ૧૬૮॥
વામક્રમાચર્નપ્રીતાે િવશાખાે િવમલાે િવધુઃ ।
િવદુ્રમાભાે ધનાે બી ેઽન તસાૈદા મનીપ્રભઃ॥ ૧૬૯॥
િનર તરાે મ દરશ્ચ નવવીરનુતાઙ્ ઘ્રકઃ ।
વીરાે ભીમઃ િકરાતશ્ચ સદાભક્તમનાેહરઃ॥ ૧૭૦॥
સવાર્લયાે રથા ઢ અન તપ્રલયાિધપઃ ।
નામ પગુણક્ષતે્રભેદાવસ્થાિવવ જતઃ॥ ૧૭૧॥
સવર્પુ યા વરફલઃ સવર્કમર્ફલપ્રદઃ ।
સવાર્ગમપુરાણાિદપાઠકૃ ફલદાયકઃ॥ ૧૭૨॥
સવર્સ પ પ્રદઃ સત્યાે રાજભાેગસખુપ્રદઃ ।
અેકઃ પ્રભુઃ સભાનાથાે િન કલાેઽન તવ લભઃ॥ ૧૭૩॥
આેઙ્કાર સ ધનુાદાગ્રનટનાન દવૈભવઃ ।
ષડક્ષરજપાેદ્યુક્તપ્રાર ધાિદપ્રભેદકઃ॥ ૧૭૪॥
અન તભવુનાધીશ આિદમ યા તવ જતઃ ।
ઇ દ્રાણીમખુમાઙ્ગલ્યરક્ષકશ્ચે સતાથર્દઃ॥ ૧૭૫॥
ઉદ્ય કાેિટરિવપ્રખ્ય ઊ દ ડકરદ્વયઃ ।
દ્રકાેિટસમાક ણર્લતામ ડપમ યગઃ॥ ૧૭૬॥

અેલાિદવાસનાપ્રીત અૈરાવતગજ સ્થતઃ ।
આેઙ્કાર ચ સભાનાથ આૈદાયર્ગુણદાયકઃ॥ ૧૭૭॥
અ બકાહૃદયાન દ અચ્યુતેશિવિધ તુતઃ ।
ક ણારસિન ય દસ પૂણર્દ્વાદશકે્ષણઃ॥ ૧૭૮॥
ખાિદ વ્ય તભૂતાત્મા ગ ડમ ડલશાે ભતઃ ।
ઘટસ ભવસપુ્રીતઃ સુ દરશ્ચ દ્રભષૂણઃ॥ ૧૭૯॥
છત્રવયર્ધરાે જ ભભે સવષ્ટદાયકઃ ।
ઝલજ્ઝ લતઝઙ્કારકાલીકઙ્કણભૂ ષતઃ॥ ૧૮૦॥
જ્ઞાનસાગરપૂણ દુ ટઙ્કશલૂાિદધારકઃ ।
ઠકારમ યગાે ડ ભગ ભીરગુણસ ભ્રમઃ॥ ૧૮૧॥ ૯૬૦
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ઢક્કાશલૂધરાનેકવટુકાિદમસિેવતઃ ।
ણકારમૂલિનલય તાટઙ્કાભરણાે વલઃ॥ ૧૮૨॥
સ્થા દર્યાલુધર્નદાે નવવીરાિદસં તઃ ।
પાપાચલમહાવ ે ફ ણભુગ્વાહન સ્થતઃ॥ ૧૮૩॥
બ લ પ્રયાે ભયા તઘ્નાે વરષટ્ચક્રમ યગઃ ।
યક્ષાિધપેશાે રા વલાેચનાે લક્ષણાે વલઃ॥ ૧૮૪॥
વ મીકેશાે શરવણભવ તથા ષ મખુસુ દરઃ ।
સમ તજગદાધારાે હ તદ્વાદશપઙ્કજઃ॥ ૧૮૫॥
લકારત વ પી ચ ક્ષમાસ પૂણર્વાિરિધઃ ।
જ્ઞાનશ ક્તધરઃ સ્ક દઃ અ ગ્ ભૂબાર્હુલેયકઃ॥ ૧૮૬॥
કુમારઃ ષ મખુશ્ચવૈ કૃ ત્તકાસતુ અેવ ચ ।
શ યાયુધધરઃ શરસ ભવઃ શરવણાેદ્ભવઃ॥ ૧૮૭॥
ગાઙ્ગેય તારકાિરશ્ચ દેવસનેાપ તગુર્હઃ ।
બ્રહ્મચાર શવજ્યાે તઃ ક્રાૈ ચધાર શ ખ સ્થતઃ॥ ૧૮૮॥ ૧૦૦૦
િવદ્યાપ્રદાે િવજયદાે બલદઃ સવર્રક્ષકઃ ।
વા શ્રતશ્રીકરઃ વણર્વણાર્ઙ્ગઃ સાખૈ્યદાયકઃ॥ ૧૮૯॥

ભવસ્યદેવસ્યસતુઃ સવર્સ્યદેવસ્યસતુઃ ।
ઈશાનસ્યદેવસ્યસતુઃ પશપુતેદવસ્યસતુઃ॥ ૧૯૦॥
દ્રસ્યદેવસ્યસતુઃ ઉગ્રસ્યદેવસ્યસતુઃ ।

ભીમસ્યદેવસ્યસતુઃ મહતાેદેવસ્યસતુઃ॥ ૧૯૧॥
શ્રીવ લીદેવસનેસમેતશ્રીકુમારસબુ્રહ્મ યમૂતર્યે નમઃ । ૧૦૧૬

॥ ઇ ત શ્રીકુમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
॥ૐ નમાેભગવતેસબુ્રહ્મ યાય॥

Encoded and proofread by Psa Easwaran psaeaswaran at gmail.com

kumArasubrahmaNyamUrtisahasranAmastotra.pdf 15



॥ શ્રીમુત્તુકુ્કમારસબુ્રહ્મ યમૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
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