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shrIgurusahasranAmastotram

શ્રીગુ સહસ્રનામ તાતે્રમ્

॥ ૐ ગં ગણપતયે નમઃ॥
॥ શ્રીગુરવે નમઃ॥
॥ શ્રીપરમગુરવે નમઃ॥
॥ શ્રીપરા પરગુરવે નમઃ॥
॥ શ્રીપરમે ષ્ઠગુરવે નમઃ॥
॥ ૐ શ્રીપરમાત્મને નમઃ॥
॥ શ્રી શવાેક્તં શ્રીહિરકૃ ણિવર ચતમ્॥
॥ અથ શ્રીગુ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
કૈલાસ શખરાસીનં ચ દ્રખ ડિવરા જતમ્ ।
પપ્રચ્છ િવનયાદ્ભ યા ગાૈર ન વા ષ વજમ્॥ ૧॥
॥ શ્રીદેવ્યવુાચ॥
ભગવન્ સવર્ધમર્જ્ઞ સવર્શાસ્ત્રિવશારદ ।
કેનાપેાયને ચ કલાૈ લાેકા તનાર્શમે ય ત॥ ૨॥
તન્મે વદ મહાદેવ યિદ તેઽ ત દયા મિય ।
॥ શ્રીમહાદેવ ઉવાચ॥
અ ત ગુહ્યતમં વેકં જ્ઞાનં દેિવ સનાતનમ્॥ ૩॥
અતીવ ચ સગુાે યં ચ ક થતું નવૈ શક્યતે ।
અતીવ મે પ્રયાસી ત કથયા મ તથાિપ તે॥ ૪॥
સવ બ્રહ્મમયં હ્યેત સસંારં સ્થૂલસૂ મકમ્ ।
પ્રકૃત્યા તુ િવના નવૈ સસંારાે હ્યપુપદ્યતે॥ ૫॥
ત માત્તુ પ્રકૃ તમૂર્લકારણં નવૈ દૃ યતે ।
પા ણ બહુસઙ્ખ્યાિન પ્રકૃતેઃ સ ત માિનિન॥ ૬॥
તષેાં મ યે પ્રધાનં તુ ગુ પં મનાેરમમ્ ।
િવશષેતઃ ક લયુગે નરાણાં ભુ ક્તમુ ક્તદમ્॥ ૭॥
તસ્યાપેાસકાશ્ચવૈ બ્રહ્માિવ શવાદયઃ ।
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સયૂર્શ્ચ દ્રશ્ચ વ ણઃ કુબેરાેઽ ગ્ તથાપરાઃ॥ ૮॥
દુવાર્સાશ્ચ વ સષ્ઠશ્ચ દત્તાત્રેયાે હ પ તઃ ।
બહુનાત્ર િકમુક્તને સવદેવા ઉપાસકાઃ॥ ૯॥
ગુ ણાં ચ પ્રસાદેન ભુ ક્તમુ યાિદભા ગનઃ ।
સિંવ ક પં પ્રવક્ષ્યા મ સ ચ્ચદાન દલક્ષણમ્॥ ૧૦॥
ય ક પારાધનનેવૈ વાત્માન દાે િવરાજતે ।
મેરાે ત્તરદેશે તુ શલાહૈમાવતી પુર ॥ ૧૧॥
દશયાજેનિવ તીણાર્ દ ઘર્ષાેડશયાજેના ।
વરરત્નૈશ્ચ ખ ચતા અ તં સ્રવતે સદા॥ ૧૨॥
સાે થતા શ દિનમુર્ક્તા ણ ક્ષિવવ જતા ।
તસ્યાપેિર વરારાેહે સં સ્થતા સદ્ધમૂ લકા॥ ૧૩॥
વેિદકાજનિનમુર્ક્તા તન્નદ જલસં સ્થતા ।
વેિદકામ યદેશે તુ સં સ્થતં ચ શવાલયમ્॥ ૧૪॥
હ તાષ્ટકસિુવ તારં સમ તાચ્ચ તથવૈ ચ ।
તસ્યાપેિર ચ દેવે શ હ્યપુિવષ્ટાે હ્યહં પ્રયે॥ ૧૫॥
િદવ્યા દવષર્પ ચાશ સમાધાૈ સં સ્થતાે હ્યહમ્ ।
મહાગુ પદે દષંૃ્ટ ગૂઢં કાૈતુહલં મયા॥ ૧૬॥
િવિનયાેગઃ-
ૐઅસ્ય શ્રીગુ સહસ્રનામમાલામ ત્રસ્ય
શ્રીસદા શવઋ ષઃ
નાનાિવધાિન છ દાં સ શ્રીગુ દવતા શ્રીગુ પ્રીત્યથ
સકલપુ ષાથર્ સદ્ યથ
શ્રીગુ સહસ્રનામ જપે િવિનયાેગઃ ।
॥ અથાઙ્ગ યાસઃ॥
શ્રીસદા શવઋષયે નમઃ શર સ॥
શ્રીનાનાિવધછ દે યાે નમઃ મખુે॥
શ્રીગુ દેવતાયૈ નમઃ હૃદયે॥
શ્રી હં બી ય નમઃ ગુહ્યે॥
શ્રી શં શક્તયે નમઃ પાદયાેઃ॥
શ્રી ક્રા ક લકાય નમઃ સવાર્ઙ્ગે॥
॥ અથ ગુ ગાયત્રીમ ત્રઃ॥
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ૐ ગુ દેવાય િવદ્મહે પરમગુરવે ચ ધીમિહ
તન્નાે પુ ષઃ પ્રચાેદયાત્॥
॥ ઇ ત ગુ ગાયત્રીમ ત્રઃ॥
॥ અથ કર યાસઃ॥
ૐસદા શવગુરવે નમઃ અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐ િવ ગુરવે નમઃ તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐબ્રહ્મગુરવે નમઃ મ યમા યાં નમઃ ।
ૐ ગુ ઇ દ્રાય નમઃ અના મકા યાં નમઃ ।
ૐ ગુ સકલદેવ િપણે નમઃ કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐ ગુ પ ચત વાત્મને નમઃ કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
॥ અથ હૃદયાિદ યાસઃ॥
ૐસદા શવગુરવે નમઃ હૃદયાય નમઃ ।
ૐ િવ ગુરવે નમઃ શરસે વાહા ।
ૐબ્રહ્મગુરવે નમઃ શખાયૈ વષટ્ ।
ૐ ગુ ઇ દ્રાય નમઃ નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
ૐ ગુ સકલદેવ િપણે નમઃ કવચાય હુમ્ ।
ૐ ગુ પ ચત વાત્મને નમઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
॥ અથ યાનમ્॥
હંસા યાં પિર ત્તપત્રકમલૈિદવ્યજૈર્ગ કારણૈ-
િવશ્વાે ક ણર્મનેકદેહિનલયં વચ્છ દમાત્મેચ્છયા ।
તત્તદ્યાેગ્યતયા વદે શકતનું ભાવૈકદ પાઙુ્કરમ્ ।
પ્રત્યક્ષાક્ષરિવગ્રહં ગુ પદં યાયેદ્દિ્વબાહંુ ગુ મ્॥ ૧૭॥
િવશ્વં વ્યાિપતમાિદદેવમમલં િનતં્ય પરિન્ન કલમ્
િનત્યાે ફુ લસહસ્રપત્રકમલૈિનત્યાક્ષરૈમર્ ડપૈઃ ।
િનત્યાન દમન તપૂણર્મ ખલ તદ્બ્રહ્મ િનતં્ય મરે-
દાત્માનં વમનપુ્રિવ ય કુહરે વચ્છ દતઃ સવર્ગમ્॥ ૧૮॥
॥ ઇ ત યાનમ્॥
॥ અથ મ ત્રઃ॥
॥ ૐઅ હ્ર ી ં શ્રી ં ગુરવે નમઃ॥
॥ ઇ ત મ ત્રઃ॥
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વં િહ મામનુસ ધેિહ સહસ્ર શરસ પ્રભુમ્ ।
તદા મખુષેુ મે ય તં સહસ્રં લક્ષ્યતે તદા॥ ૧૯॥
ઇદં િવશ્વિહતાથાર્ય રસનારઙ્ગગાેચરમ્ ।
પ્રકાશિય વા મેિદ યાં પરમાગમસ મતામ્॥ ૨૦॥
ઇદં શઠાય મખૂાર્ય ના તકાય પ્રક તર્ને ।
અસયૂાપેહતાયાિપ ન પ્રકા યં કદાચન॥ ૨૧॥
િવવેિકને િવશદુ્ધાય વેદમાગાર્નુસાિરણે ।
આ તકાયાત્મિનષ્ઠાય વાત્મ યિવકૃતાય ચ॥ ૨૨॥
ગુ નામસહસ્રં તે કૃતધી િદતે જયે ।
ભ ક્તગ યસ્ત્રયીમૂ તભાર્સક્તાે વસધુાિધપઃ॥ ૨૩॥
દેવદેવાે દયા સ ધુદવદેવ શખામ ણઃ ।
સખુાભાવઃ સખુાચારઃ શવદાે મુિદતાશયઃ॥ ૨૪॥
અિવિક્રયઃ િક્રયામૂ તર યાત્મા ચ વ પવાન્ ।
ષ્ટ ામલક્ષ્યાે ભૂતાત્મા ધમ યાત્રાથર્ચે ષ્ટતઃ॥ ૨૫॥
અ તયાર્મી કાલ પઃ કાલાવયિવ િપણઃ ।
િનગુર્ણશ્ચ કૃતાન દાે યાેગી િનદ્રાિનયાજેકઃ॥ ૨૬॥
મહાગુણા તિન ક્ષપ્તઃ પુ યાણર્વપુરાત્મવાન્ ।
િનરવદ્યઃ કૃપામૂ ત યાર્યવાક્યિનયામકઃ॥ ૨૭॥
અદષૃ્ટચેષ્ટઃ કૂટસ્થાે તલાૈિકકિવગ્રહઃ ।
મહ ષમાનસાે લાસાે મહામઙ્ગલદાયકઃ॥ ૨૮॥
સ તાે ષતઃ સરુવ્રાતઃ સાધુ ચત્તપ્રસાદકઃ ।
શવલાેકાય િનદષ્ટા જનાદર્નશ્ચ વ સલઃ॥ ૨૯॥
વશ યુદ્ધાિટતાશષેકપાટઃ િપ વાહનઃ ।
શષેાેરગફણ છત્રઃ શાષેાે યાસ્યસહસ્રકઃ॥ ૩૦॥
કૃતાત્મિવદ્યાિવ યાસાે યાેગમાયાગ્રસ ભવઃ ।
અ જન નગ્ધનયનઃ પયાર્યાઙુ્કિરત મતઃ॥ ૩૧॥
લીલાક્ષ તરલાલાેક સ્ત્રપુરાસરુભ જનઃ ।
દ્વ ેિદત વ ત્યયનાે મ ત્રપૂતાે જલા લુતઃ॥ ૩૨॥
પ્રશ તનામકરણાે તુચઙ્ક્રમણાે સકુઃ ।
વ્યાલિવચૂ લકારત્નઘાષેાે ઘાષેપ્રહષર્ણઃ॥ ૩૩॥
સન્મખુઃ પ્ર ત બ બાથ ગ્રીવાવ્યાઘ્રનખાે વલઃ ।
પઙ્કાનુલપે ચરાે માંસલાે કટ તલઃ॥ ૩૪॥
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દષૃ્ટ નુકરદ્વ દ્વઃ પ્ર ત બ બાનુકારકૃત્ ।
અવ્યક્તવણર્વ્યા ત્તઃ મતલક્ષ્યરદાેદ્ગમઃ॥ ૩૫॥
ધાત્રીકરસમાલ બી પ્ર ખલ ચ્ચત્રચઙ્ક્રમઃ । ??

ક્ષેમણી ક્ષેમણાપ્રીતાે વે વાદ્યિવશારદઃ॥ ૩૬॥
િનયુદ્ધલીલાસહૃંષ્ટઃ ક ઠાનુકૃતકાેિકલઃ ।
ઉપાત્તહંસગમનઃ સવર્સ વ તાનુકૃત્॥ ૩૭॥
મનાેજ્ઞઃ પ લવાેતં્તસઃ પુ પ વેચ્છાત્મકુ ડલઃ ।
મ જુસ જતમ રપાદઃ કા ચનકઙ્કણઃ॥ ૩૮॥
અ યાે ય પશર્નક્ર ડાપટુઃ પરમકેતનઃ ।
પ્ર ત વાનપ્રમુિદતઃ શાખાચતુરચઙ્ક્રમઃ॥ ૩૯॥
બ્રહ્મત્રાણકરાે ધા તુતઃ સવાર્થર્સાધકઃ ।
બ્રહ્મબ્રહ્મમયાેઽવ્યક્તઃ તે તવ્યઃ સખુાત્મકઃ॥ ૪૦॥
િન ક્તાે વ્યાકૃતાે વ્ય ક્તિનરાલ બિવભાવનઃ ।
પ્રભિવ રત દ્ર કાે દેવ ક્ષાિદ પ ક્॥ ૪૧॥
આકાશઃ સવર્દેવાિદરણીયસ્થૂલ પવાન્ । ??

વ્યા યાવ્યા યકૃતાકતાર્ િવચારાચારસ મતઃ॥ ૪૨॥
છ દાેમયઃ પ્રધાનાત્મા મૂતા મૂત્તર્દ્વયાકૃ તઃ ।
અનેકમૂ તરક્રાેધઃ પરા પરપરાક્રમઃ॥ ૪૩॥
સકલાવરણાતીતઃ સવર્દેવમહેશ્વરઃ ।
અન યિવભવઃ સત્ય પઃ વગશ્વરા ચતઃ॥ ૪૪॥ ?

મહાપ્રભાવજ્ઞાનજ્ઞઃ પવૂર્ગઃ સકલાત્મજઃ ।
મતેક્ષાહ ષતાે બ્રહ્મા ભક્તવ સલવાિક્પ્રયઃ॥ ૪૫॥
બ્રહ્માન દાેદધાૈતાઙ્ ઘ્રઃ લીલાવૈ ચ યકાેિવદઃ ।
િવલાસસકલ મેરાે ગવર્લીલાિવલાેકનઃ॥ ૪૬॥
અ ભવ્યક્તદયાત્મા ચ સહ ધર્ તુતાે મુિનઃ ।
સવશ્વરઃ સવર્ગુણઃ પ્ર સદ્ધઃ સા વતષર્ભઃ॥ ૪૭॥
અકુ ઠધામા ચ દ્રાકર્હૃષ્ટરાકાશિનમર્લઃ ।
અભયાે િવશ્વતશ્ચ તથાેત્તમગુણપ્રભુઃ॥ ૪૮॥
અહમાત્મા મ પ્રાણઃ પરમાત્માઽઽદ્યશીષર્વાન્ ।
દાવા ગ્ ભીતસ્ય ગુરાેગાપ્તા દાવાિનગ્ નાશનઃ॥ ૪૯॥ ??

મુ ટવ્ય ગ્ શમનઃ પ્રા ટ્કાલિવનાેદવાન્ । ?

શલા ય તાન્નભુગ્ તસાૈિહત્યશ્ચાઙ્ગુલાશનઃ॥ ૫૦॥ ??
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ગીતાસ્ફ તસિર પૂરાે નાદન તતબિહણઃ ।
રાગપ લિવતસ્થા ગ તાન મતપાદપઃ॥ ૫૧॥
િવ માિરત ણસ્યાગ્રગ્રાસી ગિવલાેભનઃ । ??

વ્યાઘ્રાિદિહસ્રરજ તવુૈરહતાર્ સગુાયનઃ॥ ૫૨॥ ??

િન ય દ યાનબ્રહ્માિદવી ક્ષતાે િવશ્વવ દતઃ ।
શાખાે ક ણર્શકુ તાૈઘછત્રા સ્થતબલાહકઃ॥ ૫૩॥
અ પ દઃ પરમાન દ ચત્રાિયતચરાચરઃ ।
મુિનજ્ઞાનપ્રદાે યજ્ઞ તુતાે વા સષ્ઠયાેગકૃત્॥ ૫૪॥ ?

શત્રપુ્રાેક્તિક્રયા પઃ શત્રુયજ્ઞિનવારણઃ ।
િહર યગભર્હૃદયાે માેહ ત્તિનવતર્કઃ॥ ૫૫॥ ?

આત્મજ્ઞાનિનિધમધા ક શ તન્માત્ર પવાન્ । ?? kesha

?? kIsha = monkey, tanmAtrarUpavAn kIshaH – monkey having assumed a very

small size as Hanuman in Lanka while searching for Seeta – wild imagination?

ઇ દ્રા ગ્ વદનઃ કાલનાભઃ સવાર્ગમ તુતઃ॥ ૫૬॥
તુર યઃ સ વધીઃ સાક્ષી દ્વ દ્વારામાત્મદૂરગઃ ।
અજ્ઞાતપારાે િવશ્વેશઃ અવ્યાકૃતિવહારવાન્॥ ૫૭॥
આત્મપ્રદ પાે િવજ્ઞાનમાત્રાત્મા શ્રીિનકેતનઃ ।
વી વતઃપ્રકાશાત્મા હૃદ્યાે યજ્ઞફલપ્રદઃ॥ ૫૮॥

ગુણગ્રાહી ગુણદ્રષ્ટા ગૂઢ વાત્માનુભૂ તમાન્ ।
કિવજર્ગદૂ્રપદ્રષ્ટા પરમાક્ષરિવગ્રહઃ॥ ૫૯॥
પ્રપન્નપાલનાે માલામનુબ્રર્હ્મિવવધર્નઃ ।
વાક્યવાચકશ યાથર્ઃ સવર્વ્યાપી સુ સ દ્ધદઃ॥ ૬૦॥
વય પ્રભુરિનિવદ્યઃ વપ્રકાશ શ્ચર તનઃ ।
નાદાત્મા મ ત્રકાેટ શાે નાનાવાદાનુરાેધકઃ॥ ૬૧॥
ક દપર્કાેિટલાવ યઃ પરાથકપ્રયાજેકઃ ।
અભયીકૃતદેવાૈઘઃ ક યકાબ ધમાેચનઃ॥ ૬૨॥
ક્ર ડારત્નબલીહત્તાર્ વ ણચ્છત્રશાે ભતઃ ।
શક્રા ભવ દતઃ શક્રજનનીકુ ડલપ્રદઃ॥ ૬૩॥
યશ વી ના ભરાદ્ય તરિહતઃ સ કથા પ્રયઃ ।
અિદ તપ્ર તુત તાતે્રાે બ્રહ્માદ્યુ કૃષ્ટચે ષ્ટતઃ॥ ૬૪॥
પુરાણઃ સયંમી જન્મહ્યિધપઃ શશકાેઽથર્દઃ ।
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બ્રહ્મગભર્પરાન દઃ પાિર તાપહારકૃત્॥ ૬૫॥
પાૈ ડ્રકપ્રાણહરણઃ કાશીરાજિનષૂદનઃ ।
કૃત્યાગવર્પ્રશમનાે િવચકૃત્યાગવર્દપર્હા॥ ૬૬॥ ???

કંસિવ વંસનઃ શા તજનકાેિટભયાદર્નઃ ।
મુિનગાેપ્તા િપ વરપ્રદઃ સવાર્નુદ ક્ષતઃ॥ ૬૭॥ ?

કૈલાસયાત્રાસમુખુાે બદ યાર્શ્રમભષૂણઃ ।
ઘ ટાકણર્િક્રયાદાેગ્ધાતાે ષતાે ભક્તવ સલઃ॥ ૬૮॥ ?

મુિન દા ત થ યયાે ઘ ટાકણર્વરપ્રદઃ ।
તપશ્ચયાર્ પ શ્ચમાદ્યાે શ્વાસાે િપઙ્ગજટાધરઃ॥ ૬૯॥
પ્રત્યક્ષીકૃતભૂતેશઃ શવ તાેતા શવ તુતઃ ।
ગુ ઃ વયં વરાલાેકકાૈતુક સવર્સ મતઃ॥ ૭૦॥
ક લદાષેિનરાકત્તાર્ દશનામા દૃઢવ્રતઃ ।
અમેયાત્મા જગ વામી વાગ્મી ચૈદ્ય શરાેહરઃ॥ ૭૧॥
ગુ શ્ચ પુ ડર કાક્ષાે િવ શ્ચ મધુસદૂનઃ ।
ગુ માધવલાેકેશાે ગુ વામન પ ક્॥ ૭૨॥
િવિહતાેત્તમસ કારાે વાસવાપ્તિરપુ ઇષ્ટદઃ । ? વાસવા પિરતુ ષ્ટતઃ
ઉત્તઙ્કહષર્દાત્મા યાે િદવ્ય પપ્રદશર્કઃ॥ ૭૩॥
જનકાવગત તાતે્રાે ભારતઃ સવર્ભાવનઃ ।
અસાેઢ યાદવાેદ્રકેાે િવિહતા પિરપૂ જતઃ॥ ૭૪॥ ??

soDhya – unable to bear; yAdavodrekaH – excessive predominance of Yadavas

સમુદ્રક્ષિપતાશ્ચયર્મુસલાે ણપુઙ્ગવઃ ।
મુિનશાદૂર્લપદ્માઙ્કઃ સનાિદિત્રદશાિદતઃ॥ ૭૫॥ ??

ગુ પ્રત્યવહારાેક્તઃ વધામગમનાે સકુઃ ।
પ્રભાસાલાેકનાેદ્યુક્તાે નાનાિવધિન મત્તકૃત્॥ ૭૬॥
સવર્યાદવસસંવે્યઃ સવા કૃષ્ટપિરચ્છદઃ ।
વેલાકાનનસ ચાર વેલાનીલહતશ્રમઃ॥ ૭૭॥
કાલાત્મા યાદવાન ત તુ તસ તુષ્ટમાનસઃ ।
દ્વ લાેકનસ તુષ્ટઃ પુ યતીથર્મહાે સવઃ॥ ૭૮॥ ??

સ કારાહ્લાિદતાશષેભૂસરુાે ભૂસરુ પ્રયઃ ।
પુ યતીથર્ લુતઃ પુ યઃ પુ યદ તીથર્પાવનઃ॥ ૭૯॥
િવપ્રસા વકૃતઃ કાેિટશતકાેિટસવુણર્દઃ ।
વમાયામાેિહતાશષે દ્રવીરાે િવશષે જત્॥ ૮૦॥
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બ્રહ્મ યદેવઃ શ્રુ તમાન્ ગાેબ્રાહ્મણિહતાય ચ ।
વરશીલઃ શવાર ભઃ વસિંવજ્ઞાતમૂ ત્તમાન્॥ ૮૧॥
વભાવભદ્રઃ સ ન્મત્રઃ સશુર યઃ સલુક્ષણઃ ।
સામગાન પ્રયાે ધમા ધનેવુમર્તમાેઽવ્યયઃ॥ ૮૨॥ ??

ચતુયુર્ગિક્રયાકત્તાર્ િવશ્વ પપ્રદશર્કઃ ।
અકાલસ યાઘટનઃ ચક્રાિઙ્કતશ્ચ ભાસ્કરઃ॥ ૮૩॥
દુષ્ટપ્રમથનઃ પાથર્પ્ર તજ્ઞાપ્ર તપાલકઃ ।
મહાધનાે મહાવીરાે વનમાલાિવભષૂણઃ॥ ૮૪॥
સરુઃ સયૂા ક ડશ્ચ ભાસ્કરાે િવશ્વપૂ જતઃ ।
રિવ તમાેહા વિહ્નશ્ચ વાડવાે વડવાનલઃ॥ ૮૫॥
દૈત્યદપર્િવનાશી ચ ગ ડાે ગ ડાગ્રજઃ ।
પ્રપ ચી પ ચ પશ્ચ લતાગુ મશ્ચ ગાપે તઃ॥ ૮૬॥
ગઙ્ગા ચ યમનુા પી ગાેદા વતે્રાવતી તથા ।
કાવેર નમર્દા તાપી ગ ડક સરયૂ રજઃ॥ ૮૭॥
રાજસ તામસઃ સા વી સવાર્ઙ્ગી સવર્લાેચનઃ ।
મુદામયાેઽ તમયાે યાે ગનીવ લભઃ શવઃ॥ ૮૮॥
બુદ્ધાે બુ દ્ધમતાં શ્રેષ્ઠાે િવ જ ઃ શચીપ તઃ ।
ષ્ટચક્રધરાે લાેકાે િવલાેકાે માેહનાશનઃ॥ ૮૯॥

રવાે રાવાે રવાે રાવાે બલાે બાલબલાહકઃ ।
શવ દ્રાે નલાે નીલાે લાઙ્ગલી લાઙ્ગલાશ્રયઃ॥ ૯૦॥
પારકઃ પારક સાવ વટિપ પલકાકૃતીઃ । ??

લેચ્છહા કાલહતાર્ ચ યશાે જ્ઞાનં ચ અેવ ચ॥ ૯૧॥
અચ્યુતઃ કેશવાે િવ હર્િરઃ સત્યાે જનાદર્નઃ ।
હંસાે નારાયણાે લીલાે નીલાે ભક્તપરાયણઃ॥ ૯૨॥
માયાવી વ લભગુ િવરામાે િવષનાશનઃ ।
સહસ્રભાનુમર્હાભાનવુ રભાનુમર્હાેદિધઃ॥ ૯૩॥
સમુદ્રાેઽ ધરકૂપારઃ પારાવારસિર પ તઃ ।
ગાેકુલાન દકાર ચ પ્ર તજ્ઞાપ્ર તપાલકઃ॥ ૯૪॥
સદારામઃ કૃપારામાે મહારામાે ધનુધર્રઃ ।
પવર્તઃ પવર્તાકારાે ગયાે ગેયાે દ્વજ પ્રયઃ॥ ૯૫॥
કમલાશ્વતરાે રામાે, ભવ્યાે યજ્ઞપ્રવત્તર્કઃ ।
દ્યાૈિદવાૈ િદવઆે િદવ્યાૈ ભાવી ભાવભયાપહા॥ ૯૬॥
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પાવર્તીભાવસિહતાે ભત્તાર્ લ મીિવલાસવાન્ ।
િવલાસી સહસી સવા ગવુ ગિવતલાેચનઃ॥ ૯૭॥
માયાચાર સધુમર્જ્ઞાે વનાે વના તકઃ ।
યમાે યમાિરયર્મનાે યામી યામિવધાયકઃ॥ ૯૮॥
લ લતા ચ દ્રકામાલી માલી માલા બુ શ્રયઃ ।
અ બુ ક્ષાે મહાયક્ષાે દક્ષ શ્ચ તામ ણઃ પ્રભુઃ॥ ૯૯॥
મેરાેશ્ચવૈ ચ કેદારબદ યાર્શ્રમમાગતઃ ।
બદર વનસ તપ્તાે વ્યાસઃ સત્યવતી સતુઃ॥ ૧૦૦॥
ભ્રમરાિરિનહ તા ચ સધુા સ ધુિવધૂદયઃ ।
ચ દ્રાે રિવઃ શવઃ શલૂી ચક્ર ચવૈ ગદાધરઃ॥ ૧૦૧॥
સહસ્રનામ ચ ગુરાેઃ પિઠતવં્ય સમાિહતૈઃ ।
મરણા પાપરાશીનાં ખ ડનં ત્યુનાશનમ્॥ ૧૦૨॥
ગુ ભક્ત પ્રયકરં મહાદાિરદ્ર્યનાશનમ્ ।
બ્રહ્મહત્યા સરુાપાનં પરસ્ત્રીગમનં તથા॥ ૧૦૩॥
પરદ્રવ્યાપહરણં પરદાષેસમ વતમ્ ।
માનસં વા ચકં કાયં ય પાપં પાપસ ભવમ્॥ ૧૦૪॥
સહસ્રનામપઠના સવ ન ય ત ત ક્ષણાત્ ।
મહાદાિરદ્ર્યયુક્તાે યાે ગુ વાર્ ગુ ભ ક્તમાન્॥ ૧૦૫॥
કા તક્યાં યઃ પઠેદ્રાત્રાૈ શતમષ્ટાેત્તરં પઠેત્ ।
સવુણાર્ બરધાર ચ સગુ ધપુ પચ દનૈઃ॥ ૧૦૬॥
પુ તકં પજૂિય વા ચ નવૈેદ્યાિદ ભરેવ ચ ।
મહામાયાિઙ્કતાે ધીરાે પદ્મમાલાિવભષૂણઃ॥ ૧૦૭॥
પ્રાતરષ્ટાેત્તરં દેિવ પઠન્નામ સહસ્રકમ્ ।
ચતૈ્રશકુ્લે ચ કૃ ણે ચ કુહુસઙ્ક્રા તવાસરે॥ ૧૦૮॥
પિઠતવં્ય પ્રયત્નને ત્રૈલાેક્યં માેહયે ક્ષણાત્ ।
મુક્તાના માલયા યુક્તાે ગુ ભ યા સમ વતઃ॥ ૧૦૯॥
રિવવારે ચ શકેુ્ર ચ દ્વાદ યાં શ્રાદ્ધવાસરે ।
બ્રાહ્મણા ભાજેિય વા ચ પજૂિય વા િવધાનતઃ॥ ૧૧૦॥
પઠન્નામસહસ્રં ચ તતઃ સ દ્ધઃ પ્ર યતે ।
મહાિનશાયાં સતતં ગુરાૈ વા યઃ પઠે સદા॥ ૧૧૧॥
દેશા તરગતા લ મીઃ સમાયા ત ન સશંયઃ ।
ત્રૈલાેક્યે ચ મહાલ મી ં સુ દયર્ઃ કામમાેિહતાઃ॥ ૧૧૨॥
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મુગ્ધાઃ વયં સમાયા ત ગાૈરવાચ્ચ ભજ ત તાઃ ।
રાેગાત્તા મુચ્યતે રાેગા બદ્ધાે મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૧૧૩॥
ગુિવણી િવ દતે પતંુ્ર ક યા િવ દ ત સ પ તમ્ ।
રા નાે વશતાં યા ત િક પનુઃ દ્રમાનષુાઃ॥ ૧૧૪॥
સહસ્રનામશ્રવણા પઠના પૂજનાિ પ્રયે ।
ધારણા સવર્મા ાે ત ગુરવાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧૫॥
યઃ પઠેદુ્ગ ભક્તઃ સન્ સ યા ત પરમં પદમ્ ।
કૃ ણનેાેક્તં સમાસાદ્ય મયા પ્રાેક્તં પુરા શવમ્॥ ૧૧૬॥
નારદાય મયા પ્રાેક્તં નારદેન પ્રકા શતમ્ ।
મયા વિય વરારાેહે! પ્રાેક્તમેત સદુુલર્ભમ્॥ ૧૧૭॥
શઠાય પાિપને ચવૈ લ પટાય િવશષેતઃ ।
ન દાતવ્યં ન દાતવં્ય ન દાતવ્યં કદાચન॥ ૧૧૮॥
દેયં દા તાય શ યાય ગુ ભ ક્તરતાય ચ ।
ગાેદાનં બ્રહ્મયજ્ઞશ્ચ વાજપેયશતાિન ચ॥ ૧૧૯॥
અશ્વમેધસહસ્રસ્ય પઠતશ્ચ ફલં લભેત્ ।
માેહનં ત ભનં ચવૈ મારણાેચ્ચાટનાિદકમ્॥ ૧૨૦॥
યદ્યદ્વા છ ત ચત્તે તુ પ્રા ાે ત ગુ ભ ક્તતઃ ।
અેકાદ યાં નરઃ ના વા સગુ ધદ્રવ્યસયંુતઃ॥ ૧૨૧॥
આહારં બ્રાહ્મણે દ વા દ ક્ષણાં વણર્ભષૂણમ્ ।
આર ભકત્તાર્સાૈ સવ સવર્મા ાે ત માનવઃ॥ ૧૨૨॥
શતાવત્ત સહસ્ર ચ યઃ પઠેદુ્ગરવે જનાઃ ।
ગુ સહસ્રનામસ્ય પ્રસાદા સવર્મા ુયાત્॥ ૧૨૩॥
યદ્ગહેે પુ તકં દેિવ પૂ જતં ચવૈ તષ્ઠ ત॥
ન માર ન ચ દુ ભક્ષં નાપેસગ ભયં ક્વ ચત્॥ ૧૨૪॥
સપાર્િદભૂતયક્ષાદ્યા ન ય તે નાત્ર સશંયઃ ।
શ્રીગુ વાર્ મહાદેિવ! વસતે્તસ્ય ગ્ હે તથા॥ ૧૨૫॥
યત્ર ગેહે સહસ્રં ચ ના ાં તષ્ઠ ત પૂ જતમ્ ।
શ્રીગુરાેઃ કૃપયા શ યાે બ્રહ્મસાયજુ્યમા ુયાત્॥ ૧૨૬॥
॥ ઇ ત શ્રીહિરકૃ ણિવિન મતે હ જ્યાે તષાણર્વેઽષ્ટમે
ધમર્સ્ક ધે સ માેહનત ત્રાેક્તશ્રીગુ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
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