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.. Shri Subrahmanya Sahasranamastotram ..

॥ શ્રીસબુ્રહ્મ યસહસ્રનામ તાતે્રમ્ માકર્ ડયેપ્રાેક્તમ્॥
વા મમલૈ સહસ્રનામ તાતે્રમ્

ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
અસ્ય શ્રી સબુ્રહ્મ ય સહસ્રનામ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય, માકર્ ડયે ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રી સબુ્રહ્મ યાે દેવતા । શરજન્માઽક્ષય ઇ ત બીજં,
શ ક્તધરાેઽક્ષય ઇ ત શ ક્તઃ । કા તકેય ઇ ત ક લકમ્ ।
ક્રાૈ ચભેદ ત્યગર્લમ્ । શ ખવાહન ઇ ત કવચમ્, ષ મખુ ઇ ત યાનમ્ ।
શ્રી સબુ્રહ્મ ય પ્રસાદ સદ્ યથ નામ પારાયણે િવિનયાેગઃ ।
કર યાસઃ
ૐ શં આેઙ્કાર વ પાય આે ેધરાય આેજ વને સહૃુદ્યાય
હૃષ્ટ ચત્તાત્મને ભા વદૂ્રપાય અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ । var ભા વ પાય
ૐ રં ષટ્કાેણ મ યિનલયાય ષટ્િકર ટધરાય શ્રીમતે ષડાધારાય
ષડાનનાય લલાટષ ણતે્રાય અભયવરદહ તાય તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐ વં ષ મખુાય શરજન્મને શભુલક્ષણાય શ ખવાહનાય
ષડક્ષરાય વા મનાથાય મ યમા યાં નમઃ ।
ૐણં કૃશાનુસ ભવાય કવ ચને કુકુ્કટ વ ય
શરૂમદર્નાય કુમારાય સબુ્રહ્મ યાય (સબુ્રહ્મ ય) અના મકા યાં નમઃ ।
ૐભં ક દપર્કાેિટિદવ્યિવગ્રહાય દ્વષડ્બાહવે દ્વાદશાક્ષાય
મૂલપ્રકૃ તરિહતાય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐ વં સ ચ્ચદાન દ વ પાય સવર્ પાત્મને ખેટધરાય ખડ્ ગને
શ ક્તહ તાય બ્રહ્મકૈ િપણે કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
અેવં હૃદયાિદ યાસઃ ।ૐભૂભુર્વ સવુરાે મ ત િદગ્બ ધઃ ।
યાનમ્ -
યાયે ષ મખુ મ દુકાેિટસદશૃં રત્નપ્રભાશાે ભતં var વ દે ષ મખુ
બાલાકર્દ્યુ ત ષટ્િકર ટિવલસ કેયૂર હારા વતમ્ ।
કણાર્લ બત કુ ડલ પ્રિવલસદ્ગ ડસ્થલૈઃ શાે ભતં ?? was missing la?
કા ચી કઙ્કણિકિઙ્કણીરવયુતં ઙ્ગારસારાેદયમ્॥
ષડ્વક્ત્રં શ ખવાહનં િત્રનયનં ચત્રા બરાલઙૃ્કતં
વજં્ર શ ક્તમ સ િત્રશલૂમભયં ખેટં ધનુશ્ચક્રકમ્ ।
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પાશં કુકુ્કટમઙુ્કશં ચ વરદં દાે ભદેધાનં સદા ?de?
યાયામી સત સ દ્ધદં શવસતંુ સ્ક દં સરુારાિધતમ્॥
દ્વષડ્ભજંુ ષ મખુમ બકાસતંુ કુમારમાિદત્ય સહસ્રતજેસમ્ ।
વ દે મયૂરાસનમ ગ્ સ ભવં સનેા યમ યાહમભીષ્ટ સદ્ધયે॥
લ મત્યાિદ પ ચપૂ ।
અથ તાતે્રમ્ ।
ૐસબુ્રહ્મ યઃ સરેુશાનઃ સરુાિરકુલનાશનઃ ।
બ્રહ્મ યાે બ્રહ્મિવદ્ બ્રહ્મા બ્રહ્મિવદ્યાગુ ગુર્ ઃ॥ ૧॥
ઈશાનગુ રવ્યક્તાે વ્યક્ત પઃ સનાતનઃ ।
પ્રધાનપુ ષઃ કતાર્ કમર્ કાય ચ કારણમ્॥ ૨॥
અિધષ્ઠાનં ચ િવજ્ઞાનં ભાેક્તા ભાેગશ્ચ કેવલઃ ।
અનાિદિનધનઃ સાક્ષી િનય તા િનયમાે યમઃ॥ ૩॥
વાક્પ તવાર્ક્પ્રદાે વાગ્મી વાચ્યાે વાગ્વાચક તથા ।
િપતામહગુ લાકગુ ત વાથર્બાેધકઃ॥ ૪॥
પ્રણવાથાપદેષ્ટા ચા ય ે બ્રહ્મ સનાતનઃ ।
વેદા તવેદ્યાે વેદાત્મા વેદાિદવદબાેધકઃ॥ ૫॥
વેદા તાે વેદગુહ્યશ્ચ વેદશાસ્ત્રાથર્બાેધકઃ ।
સવર્િવદ્યાત્મકઃ શા તશ્ચતુ ષ ષ્ટકલાગુ ઃ॥ ૬॥
મ ત્રાથા મ ત્રમૂ તશ્ચ મ ત્રત ત્રપ્રવતર્કઃ ।
મ ત્રી મ ત્રાે મ ત્રબીજં મહામ ત્રાપેદેશકઃ॥ ૭॥
મહાે સાહાે મહાશ ક્તમર્હાશ ક્તધરઃ પ્રભુઃ ।
જગ સ્રષ્ટા જગદ્ભતાર્ જગન્મૂ તજર્ગન્મયઃ॥ ૮॥
જગદાિદરનાિદશ્ચ જગદ્બ જં જગદુ્ગ ઃ ।
જ્યાે તમર્યઃ પ્રશા તાત્મા સ ચ્ચદાન દિવગ્રહઃ॥ ૯॥
સખુમૂ તઃ સખુકરઃ સખુી સખુકરાકૃ તઃ ।
જ્ઞાતા જ્ઞેયાે જ્ઞાન પાે જ્ઞ પ્તજ્ઞાર્નબલં બુધઃ॥ ૧૦॥
િવ જ ગ્રર્ સ શ્ચ પ્રભિવ ઃ સિહ કઃ ।
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વિધ ભૂર્ રજર ત ત ઃ ક્ષા તરાજર્વમ્॥ ૧૧॥
ઋજુઃ સગુ યઃસલુભાે દુલર્ભાે લાભ ઈ સતઃ ।
િવજ્ઞાે િવજ્ઞાનભાેક્તા ચ શવજ્ઞાનપ્રદાયકઃ॥ ૧૨॥
મહદાિદરહઙ્કારાે ભૂતાિદભૂર્તભાવનઃ ।
ભૂતભવ્ય ભિવ યચ્ચ ભૂત ભવ્યભવ પ્રભુઃ॥ ૧૩॥
દેવસનેાપ તનતા કુમારાે દેવનાયકઃ ।
તારકાિરમર્હાવીયર્ઃ સહવક્ત્ર શરાેહરઃ॥ ૧૪॥
અનેકકાેિટબ્રહ્મા ડ પિરપૂણાર્સરુા તકઃ ।
સરુાન દકરઃ શ્રીમાનસરુાિદભયઙ્કરઃ॥ ૧૫॥
અસરુા તઃ પુરાક્ર દકરભેર િનનાદનઃ ।
સરુવ દ્યાે જનાન દકર શ જન્મ ણ વિનઃ॥ ૧૬॥
સુ્ફટાટ્ટહાસસઙ્ક્ષુ યત્તારકાસરુમાનસઃ ।
મહાક્રાેધાે મહાે સાહાે મહાબલપરાક્રમઃ॥ ૧૭॥
મહાબુ દ્ધમર્હાબાહુમર્હામાયાે મહા તઃ ।
રણભીમઃ શત્રુહરાે ધીરાેદાત્તગુણાેત્તરઃ॥ ૧૮॥
મહાધનુમર્હાબાણાે મહાદેવ પ્રયાત્મજઃ ।
મહાખડ્ગાે મહાખેટાે મહાસ વાે મહાદ્યુ તઃ॥ ૧૯॥
મહિધશ્ચ મહામાયી મયૂરવરવાહનઃ ।
મયૂરબહાર્તપત્રાે મયૂરનટન પ્રયઃ॥ ૨૦॥
મહાનુભાવાેઽમેયાત્માઽમેયશ્રીશ્ચ મહાપ્રભુઃ ।
સગુુણાે દુગુર્ણદ્વષેી િનગુર્ણાે િનમર્લાેઽમલઃ॥ ૨૧॥
સબુલાે િવમલઃ કા તઃ કમલાસન પૂ જતઃ ।
કાલઃ કમલપત્રાક્ષઃ ક લક મષનાશનઃ॥ ૨૨॥
મહારણાે મહાયાેદ્ધા મહાયુદ્ધ પ્રયાેઽભયઃ ।
મહારથાે મહાભાગાે ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદઃ॥ ૨૩॥
ભક્ત પ્રયઃ પ્રયઃ પ્રેમ પ્રેયાન્ પ્રી તધરઃ સખા ।
ગાૈર કરસરાે ગ્ર લાલનીય મખુા બુજઃ॥ ૨૪॥
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કૃ ત્તકા ત યપાનૈકવ્યગ્રષડ્વદના બુજઃ ।
ચ દ્રચૂડાઙ્ગભૂભાગ િવહારણિવશારદઃ॥ ૨૫॥
ઈશાનનયનાન દક દલાવ યના સકઃ ।
ચ દ્રચૂડકરા ભાજે પિર ષ્ટભુ વ લઃ॥ ૨૬॥
લ બાેદર સહક્ર ડા લ પટઃ શરસ ભવઃ ।
અમરાનનનાલીક ચકાેર પૂણર્ ચ દ્રમાઃ॥ ૨૭॥
સવાર્ઙ્ગ સુ દરઃ શ્રીશઃ શ્રીકરઃ શ્રીપ્રદઃ શવઃ ।
વ લીસખાે વનચરાે વક્તા વાચ પ તવર્રઃ॥ ૨૮॥
ચ દ્રચૂડાે બિહિપ છ શખેરાે મકુટાે વલઃ ।
ગુડાકેશઃ સુ ત્તાે શરા મ દારશખેરઃ॥ ૨૯॥
બ બાધરઃ કુ દદ તાે જપાશાેણાગ્રલાેચનઃ ।
ષડ્દશર્નીનટ રઙ્ગરસનાે મધુર વનઃ॥ ૩૦॥
મેઘગ ભીરિનઘાષઃ પ્રયવાક્ પ્રસુ્ફટાક્ષરઃ ।
મતવક્ત્રશ્ચાે પલાક્ષશ્ચા ગ ભીરવીક્ષણઃ॥ ૩૧॥
કણાર્ તદ ઘર્નયનઃ કણર્ભષૂણ ભૂ ષતઃ ।
સકુુ ડલશ્ચા ગ ડઃ ક બુગ્રીવાે મહાહનુઃ॥ ૩૨॥
પીનાંસાે ગૂઢજત્રુશ્ચ પીન ત્તભુ વ લઃ ।
રક્તાઙ્ગાે રત્નકેયૂરાે રત્નકઙ્કણભૂ ષતઃ॥ ૩૩॥
જ્યાિકણાઙ્ક લસદ્વામપ્રકાેષ્ઠવલયાે વલઃ ।
રેખાઙુ્કશ વજચ્છત્રપા ણપદ્માે મહાયુધઃ॥ ૩૪॥
સરુલાેક ભય વા ત બાલા ણકરાેદયઃ ।
અઙ્ગુલીયકરત્નાંશુ દ્વગુણાેદ્યન્નખાઙુ્કરઃ॥ ૩૫॥
પીનવક્ષા મહાહારાે નવરત્નિવભષૂણઃ ।
િહર યગભા હેમાઙ્ગાે િહર યકવચાે હરઃ॥ ૩૬॥
િહર મય શરસ્ત્રાણાે િહર યાક્ષાે િહર યદઃ ।
િહર યના ભ સ્ત્રવલી લ લતાેદરસુ દરઃ॥ ૩૭॥
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સવુણર્સતૂ્રિવલસ દ્વશઙ્કટકટ તટઃ ।
પીતા બરધરાે રત્નમખેલા ત મ યકઃ॥ ૩૮॥
પીવરાલાેમ ત્તાેદ્ય સુ નુગુર્પ્તગુ ફકઃ ।
શઙ્ખચક્રા જકુ લશ વજરેખાઙ્ ઘ્રપઙ્કજઃ॥ ૩૯॥
નવરત્નાે વલ પાદકટકઃ પરમાયુધઃ ।
સરેુ દ્રમકુટપ્રાેદ્યન્મ ણ ર જતપાદુકઃ॥ ૪૦॥
પજૂ્યાઙ્ ઘ્રશ્ચા નખરાે દેવસવે્ય વપાદુકઃ ।
પાવર્તીપા ણ કમલપિર ષ્ટપદા બુજઃ॥ ૪૧॥
મત્તમાતઙ્ગ ગમનાે મા યાે મા યગુણાકરઃ ।
ક્રાૈ ચ દારણદક્ષાૈ ઃ ક્ષણઃ ક્ષણિવભાગકૃત્॥ ૪૨॥
સગુમાે દુગર્માે દુગા દુરારાેહાેઽિરદુઃ સહઃ ।
સભુગઃ સમુખુઃ સયૂર્ઃ સયૂર્મ ડલમ યગઃ॥ ૪૩॥
વિકઙ્કરાપેસં ષ્ટ ષ્ટસરં ક્ષતા ખલઃ ।
જગ સ્રષ્ટા જગદ્ભતાર્ જગ સહંારકારકઃ॥ ૪૪॥
સ્થાવરાે જઙ્ગમાે જેતા િવજયાે િવજયપ્રદઃ ।
જયશીલાે જતારા ત જતમાયાે જતાસરુઃ॥ ૪૫॥
જતકામાે જતક્રાેધાે જતમાેહ સમુાેહનઃ ।
કામદઃ કામ કામી કામ પઃ કૃતાગમઃ॥ ૪૬॥
કા તઃ કલ્યઃ ક લ વંસી ક હારકુસમુ પ્રયઃ ।
રામાે રમિયતા ર યાે રમણીજનવ લભઃ॥ ૪૭॥
રસજ્ઞાે રસમૂ તશ્ચ રસાે નવરસાત્મકઃ ।
રસાત્મા ર સકાત્મા ચ રાસક્ર ડાપરાે ર તઃ॥ ૪૮॥
સયૂર્કાેિટપ્રતીકાશઃ સાેમસયૂાર્ ગ્ લાેચનઃ ।
કલા ભજ્ઞઃ કલા પી કલાપી સકલપ્રભુઃ॥ ૪૯॥
બ દુનાર્દઃ કલામૂ તઃ કલાતીતાેઽક્ષરાત્મકઃ ।
માત્રાકારઃ વરાકારઃ અેકમાત્રાે દ્વમાત્રકઃ॥ ૫૦॥
િત્રમાત્રકશ્ચતુમાર્ત્રાે વ્યક્તઃ સ યક્ષરાત્મકઃ ।
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॥ શ્રીસબુ્રહ્મ યસહસ્રનામ તાતે્રમ્ માકર્ ડયેપ્રાેક્તમ્॥

વ્ય જનાત્મા િવયુક્તાત્મા સયંુક્તાત્મા વરાત્મકઃ॥ ૫૧॥
િવસજર્નીયાેઽનુ વારઃ સવર્વણર્તનુમર્હાન્ ।
અકારાત્માઽ યુકારાત્મા મકારાત્મા િત્રવણર્કઃ॥ ૫૨॥
આેઙ્કારાેઽથ વષટ્કારઃ વાહાકારઃ વધાકૃ તઃ ।
આહુ તહર્વનં હવ્યં હાેતાઽ વયુર્મર્હાહિવઃ॥ ૫૩॥
બ્રહ્માેદ્ગાતા સદસ્યશ્ચ બિહિર મં સ મચ્ચ ઃ ।
કવ્યં પશઃુ પુરાેડાશઃ આ મક્ષા વાજવા જનમ્॥ ૫૪॥
પવનઃ પાવનઃ પૂતઃ પવમાનઃ પરાકૃ તઃ ।
પિવતં્ર પિરિધઃ પૂણર્પાત્રમુદ્ભૂ તિર ધનમ્॥ ૫૫॥
િવશાેધનં પશપુ તઃ પશપુાશિવમાેચકઃ ।
પાકયજ્ઞાે મહાયજ્ઞાે યજ્ઞાે યજ્ઞપ તયર્જુઃ॥ ૫૬॥
યજ્ઞાઙ્ગાે યજ્ઞગ યશ્ચ ય વા યજ્ઞફલપ્રદઃ ।
યજ્ઞાઙ્ગભૂયર્જ્ઞપ તયર્જ્ઞશ્રીયર્જ્ઞવાહનઃ॥ ૫૭॥
યજ્ઞરાડ્ યજ્ઞિવ વંસી યજ્ઞેશાે યજ્ઞરક્ષકઃ ।
સહસ્રબાહુઃ સવાર્ત્મા સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્॥ ૫૮॥
સહસ્રવદનાે િનત્યઃ સહસ્રાત્મા િવરાટ્ વરાટ્ ।
સહસ્રશીષા િવશ્વશ્ચ તજૈસઃ પ્રાજ્ઞઆત્મવાન્॥ ૫૯॥
અ ર્હ કૃશઃ સ્થૂલાે દ ઘા હ્ર વશ્ચ વામનઃ ।
સૂ મઃ સૂ મતરાેઽન તાે િવશ્વ પાે િનર જનઃ॥ ૬૦॥
અ તેશાેઽ તાહારાેઽ તદાતાઽ તાઙ્ગવાન્ ।
અહાે પ સ્ત્રયામા ચ સ યા પાે િદનાત્મકઃ॥ ૬૧॥
અિનમષેાે િનમષેાત્મા કલા કાષ્ઠા ક્ષણાત્મકઃ ।
મુહૂતા ઘિટકા પાે યામાે યામાત્મક તથા॥ ૬૨॥
પવૂાર્હ્ણ પાે મ યાહ્ન પઃ સાયાહ્ન પકઃ ।
અપરાહ્ણાેઽ તિનપુણઃ સવનાત્મા પ્ર ગરઃ॥ ૬૩॥
વેદ્યાે વેદિયતા વેદાે વેદદષૃ્ટાે િવદાં વરઃ ।
િવનયાે નયનેતા ચ િવદ્વ જનબહુ પ્રયઃ॥ ૬૪॥
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.. Shri Subrahmanya Sahasranamastotram ..

િવશ્વગાેપ્તા િવશ્વભાેક્તા િવશ્વકૃ દ્વશ્વભષેજમ્ ।
િવશ્વ ભરાે િવશ્વપ તિવશ્વરાિડ્વશ્વમાેહનઃ॥ ૬૫॥
િવશ્વસાક્ષી િવશ્વહ તા વીરાે િવશ્વ ભરાિધપઃ ।
વીરબાહુવ રહ તા વીરા યાે વીરસિૈનકઃ॥ ૬૬॥
વીરવાદ પ્રયઃ શરૂ અેકવીરઃ સરુાિધપઃ ।
શરૂપદ્માસરુદ્વષેી તારકાસરુભ જનઃ॥ ૬૭॥
તારાિધપ તારહારઃ શરૂહ તાઽશ્વવાહનઃ ।
શરભઃ શરસ ભૂતઃ શક્તઃ શરવણેશયઃ॥ ૬૮॥
શાઙ્કિરઃ શા ભવઃ શ ભુઃ સાધુઃ સાધજુન પ્રયઃ ।
સારાઙ્ગઃ સારકઃ સવર્ઃ શાવર્ઃ શાવર્જન પ્રયઃ॥ ૬૯॥
ગઙ્ગાસતુાેઽ તગ ભીરાે ગ ભીરહૃદયાેઽનઘઃ ।
અમાેઘિવક્રમશ્ચક્રશ્ચક્રભૂઃ શક્રપૂ જતઃ॥ ૭૦॥
ચક્રપા ણશ્ચક્રપ તશ્ચક્રવાલા તભપૂ તઃ ।
સાવર્ભાૈમ સરુપ તઃ સવર્લાેકાિધરક્ષકઃ॥ ૭૧॥
સાધપુઃ સત્યસઙ્ક પઃ સત્ય સત્યવતાં વરઃ ।
સત્ય પ્રયઃ સત્યગ તઃ સત્યલાેકજન પ્રયઃ॥ ૭૨॥
ભૂતભવ્ય ભવદૂ્રપાે ભૂતભવ્યભવ પ્રભુઃ ।
ભૂતાિદભૂર્તમ યસ્થાે ભૂતિવ વંસકારકઃ॥ ૭૩॥
ભૂતપ્ર તષ્ઠાસઙ્કતાર્ ભૂતાિધષ્ઠાનમવ્યયઃ ।
આે ેિનિધગુર્ણિનિધ તે ેરા શરક મષઃ॥ ૭૪॥
ક મષઘ્નઃ ક લ વંસી કલાૈ વરદિવગ્રહઃ ।
કલ્યાણમૂ તઃ કામાત્મા કામક્રાેધિવવ જતઃ॥ ૭૫॥
ગાેપ્તા ગાપેાિયતા ગુ પ્તગુર્ણાતીતાે ગુણાશ્રયઃ ।
સ વમૂત ર ેમૂ ત તમાેમૂ ત શ્ચદાત્મકઃ॥ ૭૬॥
દેવસનેાપ તભૂર્મા મિહમા મિહમાકરઃ ।
પ્રકાશ પઃ પાપઘ્નઃ પવનઃ પાવનાેઽનલઃ॥ ૭૭॥
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॥ શ્રીસબુ્રહ્મ યસહસ્રનામ તાતે્રમ્ માકર્ ડયેપ્રાેક્તમ્॥

કૈલાસિનલયઃ કા તઃ કનકાચલ કામુર્કઃ ।
િનધૂર્તાે દેવભૂ તશ્ચ વ્યાકૃ તઃ ક્રતુરક્ષકઃ॥ ૭૮॥
ઉપે દ્ર ઇ દ્રવ દ્યાઙ્ ઘ્ર જઙ્ઘ ઉ ક્રમઃ ।
િવક્રા તાે િવજયક્રા તાે િવવેકિવનયપ્રદઃ॥ ૭૯॥
અિવનીતજન વંસી સવાર્વગુણવ જતઃ ।
કુલશલૈૈકિનલયાે વ લીવા છતિવભ્રમઃ॥ ૮૦॥
શા ભવઃ શ ભુતનયઃ શઙ્કરાઙ્ગિવભષૂણઃ ।
વય ભૂઃ વવશઃ વસ્થઃ પુ કરાક્ષઃ પુ દ્ભવઃ॥ ૮૧॥
મનુમાર્નવગાેપ્તા ચ સ્થિવષ્ઠઃ સ્થિવરાે યવુા ।
બાલઃ શશિુનત્યયવુા િનત્યકાૈમારવાન્ મહાન્॥ ૮૨॥
અગ્રાહ્ય પાે ગ્રાહ્યશ્ચ સગુ્રહઃ સુ દરાકૃ તઃ ।
પ્રમદર્નઃ પ્રભૂતશ્રીલાિહતાક્ષાેઽિરમદર્નઃ॥ ૮૩॥
િત્રધામા િત્રકકુિ ત્રશ્રીઃ િત્રલાેકિનલયાેઽલયઃ ।
શમર્દઃ શમર્વાન્ શમર્ શર યઃ શરણાલયઃ॥ ૮૪॥
સ્થા ઃ સ્થરતરઃ સ્થેયાન્ સ્થરશ્રીઃ સ્થરિવક્રમઃ ।
સ્થરપ્ર તજ્ઞઃ સ્થરધીિવશ્વરેતાઃ પ્ર ભવઃ॥ ૮૫॥
અત્યયઃ પ્રત્યયઃ શ્રેષ્ઠઃ સવર્યાેગિવિનઃ તઃ ।
સવર્યાેગેશ્વરઃ સદ્ધઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્દશર્નઃ॥ ૮૬॥
વસવુર્સમુના દેવાે વસરેુતા વસપુ્રદઃ ।
સમાત્મા સમદશ ચ સમદઃ સવર્દશર્નઃ॥ ૮૭॥
ષાકૃ ત ર્ષા ઢાે ષકમાર્ ષ પ્રયઃ ।
શુ ચઃ શુ ચમનાઃ શદુ્ધઃ શદુ્ધક તઃ શુ ચશ્રવાઃ॥ ૮૮॥
રાૈદ્રકમાર્ મહારાૈદ્રાે દ્રાત્મા દ્રસ ભવઃ ।
અનેકમૂ તિવશ્વાત્માઽનેકબાહુરિર દમઃ॥ ૮૯॥
વીરબાહુિવશ્વસનેાે િવનેયાે િવનયપ્રદઃ । vinayo??
સવર્ગઃ સવર્િવ સવર્ઃ સવર્વેદા તગાેચરઃ॥ ૯૦॥
કિવઃ પુરાણાેઽનુશા તા સ્થૂલસ્થૂલ અણાેર ઃ ।
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ભ્રા જ િવ િવનુતઃ કૃ ણકેશઃ િકશાેરકઃ॥ ૯૧॥
ભાજેનં ભાજનં ભાેક્તા િવશ્વભાેક્તા િવશાં પ તઃ ।
િવશ્વયાેિનિવશાલાક્ષાે િવરાગાે વીરસિેવતઃ॥ ૯૨॥
પુ યઃ પુ યશાઃ પજૂ્યઃ પૂતક તઃ પનુવર્સઃુ ।
સરેુ દ્રઃ સવર્લાેકે દ્રાે મહે દ્રાપેે દ્રવ દતઃ॥ ૯૩॥
િવશ્વવેદ્યાે િવશ્વપ તિવશ્વ દ્વશ્વભષેજમ્ ।
મધુમર્ધુરસઙ્ગીતાે માધવઃ શુ ચ મલઃ॥ ૯૪॥
શકુ્રઃ શભુ્રગુણઃ શકુ્લઃ શાેકહ તા શુ ચ મતઃ ।
મહે વાસાે િવ પ તઃ મહીહ તા મહીપ તઃ॥ ૯૫॥
મર ચમર્દનાે માની માતઙ્ગગ તરદ્ભુતઃ ।
હંસઃ સપુૂણર્ઃ સમુનાઃ ભજુઙ્ગેશભુ વ લઃ॥ ૯૬॥
પદ્મનાભઃ પશપુ તઃ પારજ્ઞાે વેદપારગઃ ।
પ ડતઃ પરઘાતી ચ સ ધાતા સ ધમાન્ સમઃ॥ ૯૭॥
દુમર્ષર્ણાે દુષ્ટશા તા દુધર્ષા યુદ્ધધષર્ણઃ ।
િવખ્યાતાત્મા િવધેયાત્મા િવશ્વપ્રખ્યાતિવક્રમઃ॥ ૯૮॥
સન્માગર્દે શકાે માગર્રક્ષકાે માગર્દાયકઃ ।
અિન દ્ધાેઽિન દ્ધશ્રીરાિદત્યાે દૈત્યમદર્નઃ॥ ૯૯॥
અિનમષેાેઽિનમષેાચ્યર્ સ્ત્રજગદ્ગ્રામણીગુર્ણી ।
સ ક્તઃ સ પ્ર ત્તાત્મા િન ત્તાત્માઽઽત્મિવત્તમઃ॥ ૧૦૦॥
અ ચ માનચર્નપ્રીતઃ પાશ પાવકાે મ ત્ ।
સાેમઃ સાૈ યઃ સાેમસતુઃ સાેમસુ સાેમભષૂણઃ॥ ૧૦૧॥
સવર્સામ પ્રયઃ સવર્સમઃ સવસહાે વસઃુ ।
ઉમાસનૂુ માભક્ત ઉ ફુ લમખુપઙ્કજઃ॥ ૧૦૨॥
અ ત્યુરમરારા ત ત્યુ ર્ત્યુ જયાેઽ જતઃ ।
મ દારકુસમુાપીડાે મદના તકવ લભઃ॥ ૧૦૩॥
માલ્યવન્મદનાકારાે માલતીકુસમુ પ્રયઃ ।
સપુ્રસાદઃ સરુારા યઃ સમુખુઃ સમુહાયશાઃ॥ ૧૦૪॥
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॥ શ્રીસબુ્રહ્મ યસહસ્રનામ તાતે્રમ્ માકર્ ડયેપ્રાેક્તમ્॥

ષપવાર્ િવ પાક્ષાે િવ વક્સનેાે ષાેદરઃ ।
મુક્તાે મુક્તગ તમાક્ષાે મુકુ દાે મુદ્ગલી મુિનઃ॥ ૧૦૫॥
શ્રુતવાન્ સશુ્રુતઃ શ્રાેતા શ્રુ તગ યઃ શ્રુ ત તુતઃ ।
વધર્માનાે વનર તવાર્નપ્રસ્થિનષેિવતઃ॥ ૧૦૬॥
વાગ્મી વરાે વાવદૂકાે વસદેુવવરપ્રદઃ ।
મહેશ્વરાે મયૂરસ્થઃ શ ક્તહ ત સ્ત્રશલૂ ત્॥ ૧૦૭॥
આેજ તજેશ્ચ તજે વી પ્રતાપઃ સપુ્રતાપવાન્ ।
ઋ દ્ધઃ સ દ્ધઃ સં સ દ્ધઃ સુ સ દ્ધઃ સદ્ધસિેવતઃ॥ ૧૦૮॥
અ તાશાેઽ તવપુર તાેઽ તદાયકઃ ।
ચ દ્રમાશ્ચ દ્રવદનશ્ચ દ્રદક્ૃ ચ દ્રશીતલઃ॥ ૧૦૯॥
મ તમાન્ની તમાન્ની તઃ ક તમા ક તવધર્નઃ ।
આૈષધં ચાષૈધીનાથઃ પ્રદ પાે ભવમાેચનઃ॥ ૧૧૦॥
ભાસ્કરાે ભાસ્કરતનુભાર્નુભર્યિવનાશનઃ ।
ચતુયુર્ગવ્યવસ્થાતા યુગધમર્પ્રવતર્કઃ॥ ૧૧૧॥
અયુ ે મથનંુ યાેગાે યાેગજ્ઞાે યાેગપારગઃ ।
મહાશનાે મહાભૂતાે મહાપુ ષિવક્રમઃ॥ ૧૧૨॥
યુગા તકૃદ્યુગાવતા દૃ યાદૃ ય વ પકઃ ।
સહસ્ર જન્મહામૂ તઃ સહસ્રાયુધપ ડતઃ॥ ૧૧૩॥
અન તાસરુસહંતાર્ સપુ્ર તષ્ઠઃ સખુાકરઃ ।
અક્રાેધનઃ ક્રાેધહ તા શત્રુક્રાેધિવમદર્નઃ॥ ૧૧૪॥
િવશ્વમુ તિવશ્વબાહુિવશ્વદૃ ગ્વશ્વતાે મખુઃ ।
િવશ્વેશાે િવશ્વસસંવે્યાે દ્યાવાભૂ મિવવધર્નઃ॥ ૧૧૫॥
અપાિન્નિધરકતાર્ઽન્નમન્નદાતાઽન્નદા ણઃ ।
અ ભાજેમાૈ લ વઃ પ્રાણઃ પ્રાણપ્રદાયકઃ॥ ૧૧૬॥
સ્ક દઃ સ્ક દધરાે ધુયા ધાયા તરનાતુરઃ ।
આતુરાષૈિધરવ્યગ્રાે વૈદ્યનાથાેઽગદઙ્કરઃ॥ ૧૧૭॥
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દેવદેવાે હદ્ભાનુઃ વભાર્નુઃ પદ્મવ લભઃ ।
અકુલઃ કુલનેતા ચ કુલસ્રષ્ટા કુલેશ્વરઃ ।૧૧૮॥
િનિધિનિધ પ્રયઃ શઙ્ખપદ્માિદિનિધસિેવતઃ ।
શતાન દઃ શતાવતર્ઃ શતમૂ તઃ શતાયુધઃ॥ ૧૧૯॥
પદ્માસનઃ પદ્મનતે્રઃ પદ્માઙ્ ઘ્રઃ પદ્મપા ણકઃ ।
ઈશઃ કારણકાયાર્ત્મા સૂ માત્મા સ્થૂલમૂ તમાન્॥ ૧૨૦॥
અશર ર િત્રશર ર શર રત્રયનાયકઃ ।
ગ્ર પ્રપ ચાિધપ તઃ વ લાેકા ભમાનવાન્॥ ૧૨૧॥

સષુુ યવસ્થા ભમાની સવર્સાક્ષી તુર યગઃ ।
વાપનઃ વવશાે વ્યાપી િવશ્વમૂ તિવરાેચનઃ॥ ૧૨૨॥
વીરસનેાે વીરવષેાે વીરાયુધસમા તઃ ।
સવર્લક્ષણલક્ષ યાે લ મીવાન્ શભુલક્ષણઃ॥ ૧૨૩॥
સમયજ્ઞઃ સસુમય સમાિધજનવ લભઃ ।
અતુલાેઽતુલ્યમિહમા શરભાપેમિવક્રમઃ॥ ૧૨૪॥
અહેતુહતુમા હેતુઃ હેતુહેતુમદાશ્રયઃ ।
િવક્ષરાે રાેિહતાે રક્તાે િવરક્તાે િવજન પ્રયઃ॥ ૧૨૫॥
મહીધરાે માતિરશ્વા માઙ્ગલ્યમકરાલયઃ ।
મ યમા તાિદરક્ષાે યાે રક્ષાેિવક્ષાેભકારકઃ॥ ૧૨૬॥
ગુહાે ગુહાશયાે ગાેપ્તા ગુહ્યાે ગુણમહાણર્વઃ ।
િન દ્યાેગાે મહાેદ્યાેગી િનિનરાેધાે િનરઙુ્કશઃ॥ ૧૨૭॥
મહાવેગાે મહાપ્રાણાે મહેશ્વરમનાેહરઃ ।
અ તાશાેઽ મતાહારાે મતભા ય મતાથર્વાક્॥ ૧૨૮॥
અક્ષાે યઃ ક્ષાેભકૃ ક્ષેમઃ ક્ષેમવાન્ ક્ષેમવધર્નઃ ।
ઋદ્ધ ઋ દ્ધપ્રદાે મત્તાે મત્તકેિકિનષૂદનઃ॥ ૧૨૯॥
ધમા ધમર્િવદાં શ્રેષ્ઠાે વૈકુ ઠાે વાસવ પ્રયઃ ।
પરધીરાેઽપરાક્રા ત પિરતુષ્ટઃ પરાસહૃુત્॥ ૧૩૦॥
રામાે રામનુતાે ર યાે રમાપ તનુતાે િહતઃ ।
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॥ શ્રીસબુ્રહ્મ યસહસ્રનામ તાતે્રમ્ માકર્ ડયેપ્રાેક્તમ્॥

િવરામાે િવનતાે િવદ્વાન્ વીરભદ્રાે િવિધ પ્રયઃ॥ ૧૩૧॥
િવનયાે િવનયપ્રીતાે િવમતાે મદાપહઃ ।
સવર્શ ક્તમતાં શ્રેષ્ઠઃ સવર્દૈત્યભયઙ્કરઃ॥ ૧૩૨॥
શત્રુઘ્નઃશત્રુિવનતઃ શત્રુસઙ્ઘપ્રધષર્કઃ ।
સદુશર્ન ઋતપુ તવર્સ તાે માધવાે મધુઃ॥ ૧૩૩॥
વસ તકે લિનરતાે વનકે લિવશારદઃ ।
પુ પધૂલીપિર તાે નવપ લવશખેરઃ॥ ૧૩૪॥
જલકે લપરાે જ યાે જહ્નકુ યાપેલા લતઃ ।
ગાઙ્ગેયાે ગીતકુશલાે ગઙ્ગાપૂરિવહારવાન્॥ ૧૩૫॥
ગઙ્ગાધરાે ગણપ તગર્ણનાથસમા તઃ ।
િવશ્રામાે િવશ્રમયુતાે િવશ્વભુ ગ્વશ્વદ ક્ષણઃ॥ ૧૩૬॥
િવ તારાે િવગ્રહાે વ્યાસાે િવશ્વરક્ષણ ત પરઃ ।
િવનતાન દ કાર ચ પાવર્તીપ્રાણન દનઃ॥
િવશાખઃ ષ મખુઃ કા તકેયઃ કામપ્રદાયકઃ॥ ૧૩૭॥
ઇ ત શ્રીસબુ્રહ્મ યસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
।ૐશરવણભવ ૐ ।

The sahasranAmastotram is practised in Swamimalai.
It is said that the benefits that one would get by visiting
Lord SwaminathA in Swamimalai could be attained by reciting
the Sahasranama by Markandeya since the name itself is called
as Swamimalai Sahasranama.
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