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.. pArshvanAthasahasranAmastotram ..

॥ पा नाथसहॐनामोऽम ॥्
ौीकाणसागरसिूरकृत
ौीसरैनमः ॥
पा नाथो िजनः ौीमान ्ाादी पा नायकः ।
िशवताितज नऽाता दाे सौमहम ॥् १॥
नमि नराः सव शीषण भिभासरुाः ।
पापोममपाकत ु तं पा नौिम सवदम ॥् २॥
यथाथ वािदना यनेोिूलताः ेशपादपाः ।
तनेानभुयूत े ऋिधीमता सूदिश ना ॥ ३॥
शवे पा नाथाय ौीमते परमान े ।
नमः ौीवमानाय िवािधहराय व ै ॥ ४॥
दवकरः शभुानारणेमवाप सः ।
यात प्रमतात स्पुाा ोकलोचनात ॥् ५॥
ूितपणू ीवुं ान ं िनरावरणमुमम ।्
िवते य पा  िनिखलाथा वभासकम ॥् ६॥
यिनतीिये सौमनं वत त े ख ।
स ौयेः स चाराो येः सवै िनररम ॥् ७॥
सिवभीनां ोकाः ।
तव ोऽणे कुव ां िजां दोषशताकुलाम ।्
पतूािमदं भवारय े जतूां जनः फलम ॥् ८॥
वरदाय नमुं नमः ीणाकम ण े ।
सारदाय नमुं नमोऽभीाथ दाियन े ॥ ९॥
शराय नमुं नमो यथाथ दिश न े ।
िवपऽ नमुं नमो िवाि हािरण े ॥ १०॥
धममू नमुं जगदानदाियन े ।
जगऽ नमऽेिप नमः सकलदिश न े ॥ ११॥
सवाय नमुं नमो बरुतजेस े ।
ौीकराय नमुमनािनन े नमः ॥ १२॥
नाथ ! रणाोजसवेारिसकतराः ।
िवलसि िौयं भाः सदोदया महीतले ॥ १३॥
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॥ पा नाथसहॐनामोऽम ॥्

इा अिप गणुान व्ंु पारं य ययनु िह ।
असयेानना मिह कथं नरः ॥ १४॥
तथािप ानमुधोऽहं भिूिेरतमानसः ।
नाामसहॐणे ां वुे सौदायकम ॥् १५॥
इित ौीपा नाथनामावां िुतूावना ॥
अथ सहॐनामोऽम ॥्
अहन ्माधरः ामी ािमान ्ािरकः ।
अिरयः माधारः शभुयंरुचलिितः ॥ १॥
लाभकता  भयऽाता ापतेो िजनोमः ।
लणो िनलोऽजा दवेेो दवेसिेवतः ॥ २॥
धमनाथो मनोाो धिम ो धम दशेकः ।
धम राजः परातो धम ो धम तीथ कृत ॥् ३॥
सयेा ितहंसाििऽभवान न्रोमः ।
धािम को धम धौरयेो धिृतमान ध्म नायकः ॥ ४॥
धमपालः मासा() धमसारिथरीरः ।
धमा ो नराधीशो धमा ा धम दायकः ॥ ५॥
धमवान ध्म सनेानीरिचो धीरधीरजः ।
धम घोषः ूकाशाा धम धम ू पकः ॥ ६॥
बौतुो बबिुध मा थ धम िविनः ।
दवेः सनातनोऽसोऽनकािमनोहरः ॥ ७॥
ौीमान प्ापहरो नाथोऽनीरोऽबनोऽरजाः ।
अिचााऽनघो वीरोऽपनुभ वो भवोितः ॥ ८॥
यःू शरो भूरुनुरो िजनोमः ।
वषृभः सौदोऽोऽनानी नरािच तः ॥ ९॥
आो िविवद ्भोऽनदश िजनािधपः ।
िवापी जगालो िवबमी वीय वान प्रः ॥ १०॥
िवबरुमयेाा िवेरो जगितः ।
िवनेो िवपो िवान ि्वनाथो िवभःु ूभःु ॥ ११॥
अहत श्तम ॥् १००॥
वीतरागः ूशाािररजरो िवनायकः ।
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िवातुो िनःसपो िवकाशी िविवौतुः ॥ १॥
िवरो िवबधुःै सेो वरैिको िवरागवान ।्
ूतीो िवमलो धीरो िवशेो वीतमरः ॥ २॥
िवकरो जनौेोऽिरताितः िशवरः ।
िवा सदाभावी िवगो िवशदाशयः ॥ ३॥
िविशो िविवातो िवचणो िवशारदः ।
िवपविज तोऽकामो िवडे ् िवकैवलः ॥ ४॥
िवजयी जनताबिुव ादाता सदोदयः ।
शािदः शाॐिवःु शाो दाो िजतिेयः ॥ ५॥
वमानो गतातन े िवनायकोितोऽरः ।
अलोऽभीदोऽकोपोऽनिजत व्दतां वरः ॥ ६॥
िवमुो िवशदोऽमतू िवो िवशाल अयः ।
अमतूा ाऽयो धीमान त्ो गतकषुः ॥ ७॥
शााा शातो िनिॐकालिॐकालिवत ।्
ऽलैोपिूजतोऽो वाो िवदां वरः ॥ ८॥
सवः सवाक ् िसः सोममिूत ः ूकाशकृत ।्
िसाा सवदवेशेोऽजोऽमयेिररः ॥ ९॥
मायुः माचःु मी साी परुातनः ।
परमाा परऽाता परुाणः परमिुतः ॥ १०॥
पिवऽः परमानः पतूवाक ् परमेरः ।
पतूोऽजयेः परोितरनीहो वरदोऽरहाः ॥ ११॥
वीतरागशतम ॥् २००॥
तीथ रतोकीथशीथ मडनः ।
तमिू सयेीथ कृत त्ीथ नायकः ॥ १॥
वीतदः ूसाा तारकीथ लोचनः ।
तीथागवान ्ागी तिवत ्ससंिूतः ॥ २॥
तमोहता  िजतषेीथा धीशो जगियः ।
तीथ पीण ससंारापत त्ारलोचनः ॥ ३॥
ताा ानिवत ौ्ेो जगाथो जगिभःु ।
जगऽैो जगता  जगेो जगु: ॥ ४॥
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॥ पा नाथसहॐनामोऽम ॥्

जगययेो जगो ोितमा(ा) ) न ज्गतः पितः ॥ ५॥
िजतमोहो िजतानो िजतिनिो िजतयः ।
िजतवरैो िजतेशो जगवैयेकः िशवः ॥ ६॥
जनपालो िजतबोधो जनामी जनिेशता ।
जगयमनोहारी जगदानदायकः ॥ ७॥
िजतमानो िजताऽऽको जनशेो जगदमगः ।
जगबजु गामी जनडे ्जगितामहः ॥ ८॥
िजजु यी जगिो िवदश िजतामयः ।
िजतलोभो िजतहेो जगो जगििवः ॥ ९॥
नमृनोजवसः शो िजनेो जनतारकः ।
अलिररुेो जगयिवशषेकः ॥ १०॥
जनराकरः कता  जगडूामिणव रः ।
ायान ि्जतयथाजातो जाापहो जगभःु ॥ ११॥
जसुौकरो जजरामरणविज तः ।
जसुेो जगाो लजेा अकनः ॥ १२॥
िजतसव जनाधारीथ राट ्तीथ दशेकः ।
नरपूो नरमाो लडानलघनाघनः ॥ १३॥
तीथ शतम ॥् ३००॥
दवेदवेः िरः ाःु ेः येो दयापरः ।
ावरो दानवान द्ाता दयायुो दयािनिधः ॥ १॥
दिमतािरद याधामा दयादा नतरः ।
िवो जनताधारः वीयान द्वेतजः ॥ २॥
येान स्ूिवचारो ःहता  दयाचणः ।
दयागभ दयापतूो दवेा दवेसमः ॥ ३॥
दीो दानूदो िदो िभिनमः ।
िदभाषापिताद मी दवेमतिकः ॥ ४॥
दााा दवेसेोऽिप िदमिूत द याजः ।
दो दयाकरः कॆो दानाितसरुिुमः ॥ ५॥
ःखहरो दयाचदु िलतोटकषुः ।
ढधमा  ढाचारो ढोतो दमेरः ॥ ६॥
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ढशीलो ढपुयो (ि) ढीयत द्िमतिेयः
ढिबयो ढधयै दाियो ढसयंमः ॥ ७॥
दवेूो दयाौेो तीताशषेबनः ।
शरयो दानशौडीरो दािरदेकः सधुीः ॥ ८॥
दयाो राधष धम दायकतरः ।
धः पुयमयः काो धमा िधकरणी सहः ॥ ९॥
िनःकलो िनराधारो िनम लो िनम लाशयः ।
िनरामयो िनरातो िनज रो िनज रािच तः ॥ १०॥
िनराशसंो िनराकाो िनिव ो भीितविज तः ।
िनरामो िनम मः सौो िनरनो िनरः ॥ ११॥
िनम ो िनःिबयः सो िनो िनभ योऽचलः ।
िनिव को िनराहंो िनराबाधो िनराौवः ॥ १२॥
दवेशतम ॥् ४००॥
आभःू शवो िवःु केशवः िवरोऽतुः ।
परमेी िविधधा ता ौीपितना गल(ला)नः ॥ १॥
शतधिृतः शतानः ौीवोऽधोजो हिरः ।
िवरो हिरामी सपशो िवरौवाः ॥ २॥
सरुेतवु ो गोिवः पुषोमः ।
अकणतरुातभु ुजः भःू किवः ॥ ३॥
सािकः कमनो वधेािॐिवबमो कुमोदकः ।
लीवान ौ्ीधरः ॐा लवणः ूजापितः ॥ ४॥
ीवुः सिूररिवयेः कायोऽिमतशासनः ।
दोषः कुशलोऽिभः सकृुती िमऽवलः ॥ ५॥
ूवीणो िनपणुो बुो िवदधः ूितभाितः ।
जनानकरः ौाः ूाो वैािनकः पटुः ॥ ६॥
धमचबी कृती ो दयावदावदः ।
वाचोयिुपटुव ा वागीशः पतूशासनः ॥ ७॥
विेदता परमः पूः परॄूदशेकः ।
ूशमाा परािदः ूशाः ूशमाकरः ॥ ८॥
धनीरो यथाकामी ारधीिन रवमहः ।
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॥ पा नाथसहॐनामोऽम ॥्

तः ारारः पशेः ारभषूणः ॥ ९॥
ारनऽेः सदातृः ारमिूत ः िूयवंदः ।
आदश सदावो बिलो बोिधदायकः ॥ १०॥
बुाा भायसयंुो भयोितो भवाकः ।
भतूनाथो भयातीतो बोिधदो भवपारगः ॥ ११॥
आशतम ॥् ५००॥
महादवेो महासाधमु हान भ्नुीसिेवतः ।
महाकीित म हाशिमहावीय महायितः ॥ १॥
महाोतो महाराजो महािमऽो महामितः ।
महेरो महािभमु ुनीो भायभाक ् शमी ॥ २॥
महाधिृतम हाकािमहातपा महाूभःु ।
महागणुो महाीलो महािजनो महापितः ॥ ३॥
महामहा महाोको महाबिुम होदयः ।
महानो महाधीरो महानाथो महाबलः ॥ ४॥
महावीरो महाधमा  महानतेा महायशाः ।
महासनूमु हाामी महशेः परमोदयः ॥ ५॥
महामो महाभायो महोदक महाशयः ।
महाूाो महाचतेा महाूभो महिेशता ॥ ६॥
महासो महाशते महाशाॐो महिकः ।
महाबोिधम हाधीशो महािमौो महािबयः ॥ ७॥
महाबमहायोगी महाा महसाितः ।
महालिमहापुयो महावाो महािुतः ॥ ८॥
महालीम हाचारो महाोितम हाौतुः ।
महामना महामिू म हेः सुरो वशी ॥ ९॥
महाशीलो महािवो महाो िह महािवभःु ।
महाानो महाानो महोमो महोमः ॥ १०॥
महासौो महायेो महागितम हानरः ।
महातोषो महाधयै महेो मिहमालयः ॥ ११॥
महासुहासो महातनमु हािधभःू ।
योगाा योगिवत य्ोगी शाा यमी यमाकृत ॥् १२॥
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महाशतम ॥् ६००॥
हष दः पुयदुः सोषी समुितः पितः ।
सिहःु पु(ि) दः पुः सवसहः सदाभवः ॥ १॥
सवकारिणकः िशो लकः सारदोऽमलः ।
हतकमा  हतािधहतािहतग ितः ॥ २॥
पुयवान ि्मऽयमुः ूितभधू म मिरः ।
यशी सभुगः श ुॅ िगुो हतभ गः ॥ ३॥
षीकेशोऽूता ाऽनिरतीियः ।
िशवताितरिचिरलेपो मोदायकः ॥ ४॥
हतःखो हतानो हतेशकदकः।
सयंमी सखुरोऽिः पराय हतपातकः ॥ ५॥
शभेखुीशः स ुू सः मेरो दयालयः ।
वनाह िवरागाहपी हष सयंतुः ॥ ६॥
अचलााऽिखलोितः शािमानिरमदनः ।
अिरोऽपनुराविृरिरहता ऽिरभकः ॥ ७॥
अरोषणोऽूमयेााऽागो यतीरः ।
अनाधारो यमोपतेः ूभारः यभः ॥ ८॥
अिच तो रितमानाो रमाकरो रमाूदः ।
अनीा रशोकोऽोऽविभिवरः ॥ ९॥
अिनोऽिकनः ुः सनोपािसतबमः ।
अाबाधः ूभतूाा पारगतः तुीरः ॥ १०॥
योिगनाथः सदामोदः सदायेोऽिभवादकः ।
सदािमौः सदाहष ः सदासौः सदािशवः ॥ ११॥
हष शतम ॥् ७००॥
ानगभ गणौेो ानयुो गणुाकरः ।
ानचगु तशेो गणुवान ग्णुसागरः ॥ १॥
ानदो ानिवातो ानाा गढूगोचरः ।
ानिसिकरो ानी ानो ाननायकः ॥ २॥
ानाऽिमऽहरो गोा गढूाा ानभिूषतः ।
ानतो गणुमामो गतशऽगु तातरुः ॥ ३॥
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ानोमो गताशो गीरो गणुमिरः ।
ातयेो गदापतेो ानिऽतयसाधकः ॥ ४॥
ानािः गीप ितः ो ानभाक ् ानसवगः ।
ातगोऽो गतशोः सणुररोहणः ॥ ५॥
ानोृो गतषेो गिरगीः िगरां पितः ।
गणामणीग ुणेो गरीयान ग्णुमनोहरः ॥ ६॥
गणुो ातवृाो गुा नूकाशकः ।
िवचगु ताको गिरो गणुपटेकः ॥ ७॥
गीरधीग ुणाधारो गणुखािनग ुणालयः ।
ातािभधो गताकाो ानपितग तहुः ॥ ८॥
गणुी ातरहःकमा  मेी ानिवचणः ।
गणशेो ातिसाो गतको गभीरवाक ् ॥ ९॥
गतगागितग ुयो गीवा णवाक ् परुोगमः ।
गीवा णेो गतलागु तमोहो दरोितः ॥ १०॥
गीवा णपिूजतो वोऽन(िन)ो गीवा णसिेवतः ।
देो गतससंारो गीवा णराट ्परुःसरः ॥ ११॥
घाितकम िविनम ुो खदेहता  घनिनः ।
घनयोगो घनानो घनदो घनरागत ॥् १२॥
उमाा गताबाधो घनबोधसमितः ।
घनधमा  घनौयेो गीवा णेिशरोमिणः ॥ १३॥
ानशतम ॥् ८००॥
ऐय मिडतः कृो ममुुलुकनायकः ।
लोकेशः पुडरीकाो लोकेड ्लोकपरुरः ॥ १॥
लोकाक लोकराट ्साव लोकेशो लोकवभः ।
लोको लोकमारो लोकेो लोककुरः ॥ २॥
लोका लोकशौडीरो लोकिवोकसंतुः ।
लोकेनो लोकधौरयेो लोकाो लोकरकः ॥ ३॥
लोकानूदः ाणःु ौमणो लोकपालकः ।
ऐय शोिभतो बॅःु ौीकठो लोकपिूजतः ॥ ४॥
अमतृाोमाान ईशानो लोकसिेवतः ।
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ऐय कारको लोकिवातो लोकधारकः ॥ ५॥
मृुयो नरयेो लोकबनु रिेशता ।
लोकचो नराधारो लोकचरुनीरः ॥ ६॥
लोकूेो नराो लोकिसहंो नरािधभःू ।
लोकनागो नरातो लोभिभोकवलः ॥ ७॥
वामदवेो नरायान ल्ोकभता  नरामगः ।
लोकिवभनु रा लोकपो लोकभारः ॥ ८॥
लोकदश नरेो लोकवो नरािधपः ।
लोकशाा नरािधहता  लोकिवभावकः ॥ ९॥
समुधेा लोकबिहः साशीलकवितः ।
ऋिकता  नरामी ऋिमान ल्ोकदशेकः ॥ १०॥
ूमाणं ूणवः का इ(ई) िशतोमसवंरः ।
इ उमसवंगे इन उमपूषः ॥ ११॥
ुा() ह उमासेोऽदॅतजेा अहीरः ।
उमाः सगुुाा मा तः पिरवढृः ॥ १२॥
लोपो िनरनैाः सोुतो ोतपालकः ।
असनेकुलाधारो नीलवण िवरािजतः ॥ १३॥
ऐय शतम ॥् ९००॥
काणभाग भ्िुनौेतधुा  म सिेवतः ।
कादः कमशऽुः काणाा कलाधरः ॥ १॥
कमठः केवली कम काािः कणापरः ।
चुतरुः कम मुः काणमिरः ॥ २॥
िबयाद िबयािनः िबयावान क्ािमतूदः ।
कृपाचणः कृपाचःु कीित दः कपटोितः ॥ ३॥
चूभः छलोदेी चोपािसतपजः ।
िबयापरः कृपागारः कृपाः केशग तः ॥ ४॥
कारणं भिकूपारः कलािवत कु्मताकृत ।्
मिपणू ः कृताः कृतकृः कृपापरः ॥ ५॥
कृतः कमलादाता कृतााथ ू पकः ।
भिमिूत ः कृपािसःु कामघटः कृतिबयः ॥ ६॥
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कामहा शोचनातीतः कृताथ ः कमलाकरः ।
चामिूत िदानिामिणिरनः ॥ ७॥
िचदानमयिाविज तो लोभतिज तः ।
कम हा बमोः कृपावान क्ािकारकः ॥ ८॥
कजनऽेो नरऽाता कृतपुयः कृतािवत ।्
लोकामणीिव(िव ) रोधः कीित मान ख्गसिेवतः ॥ ९॥
अयािचतो महोाहिपियो विृतः ।
भियुः युोऽनबिुदमिेशता ॥ १०॥
िवकमा  कलादः कवृः कलािनिधः ।
लोभितरृतः सूो लोभत कृ्तलणः ॥ ११॥
लोकोमो जनाधीशो लोकधाता कृपालयः ।
सूदँयनीलाभो लोकावतसंकः मः ॥ १२॥
िशेोऽूितभः शािँछऽऽयिवभिूषतः ।
चामीकरासनाढः ौीशः काणशासनः ॥ १३॥
कमयोऽऽभवान भ्िः शािकरः ूजािहतः ।
भमानवकोटीरो मिुजािनः िौयाििधः ॥ १४॥
काणशतम ॥् १०००॥ छ ॥
अमिून तव नामािन पठि ये नरोमाः ।
भवयेःु सदषेां िसयािप मलुाः ॥ १॥
ािमन !् िजहवासहॐोऽिप व ुशो न ते गणुान ।्
सहॐाो न त े पिौयं िनरीित ुं मः ॥ २॥
तेिस ूवतऽहिमदुो िह लभः ।
मिे िवस ें चते द्वेनेाने पयू ताम ॥् ३॥
हष बाजलभै मै ऽे े खुािौते ।
अूेणसतूं ालय(य)े तां मलं िनजम ॥् ४॥
सिनी नऽे े रीिकरौ करौ ।
णुमाहके ौोऽ े भयूाां म े मदुा सदा ॥ ५॥
ऋिं िह ूभुं वा मनोवाितमहम ।्
सौभायं नपृं व ै लभरेन त्व भितः ॥ ६॥
मिस नाथ! भवाण वनािवकमिस सौकदककारकः ।
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मिस िसिवधूननायकमिस सनयाथ िवचणः ॥ ७॥
मिस ःखिनवारणतरमिस मिुवशारितहिष तः ।
मिस भकुशशेयभारमिस दवेनरािधपसिेवतः ॥ ८॥
मिस मोहमतजकेशरी मिस नाथ! जगनवलः ।
मिस ःकृतमथशरमिस कोपिशलोयमुरः ॥ ९॥
भृोऽि तव दासोऽहं िवनयी तऽेि िकरः ।
नाथ! रणाधारो लभ े शं भवदािौतः ॥ १०॥
जयु त े ौीगुधम मतू यो गणािधराजा मिुनसपालकाः ।
अनकेवादीरवादिसरािभमानपािनभाः िबयापराः ॥ ११॥
ौीधम मिृत सरूीशाः सिूरौिेणवतसंकाः ।
काणवपषुो ननू ं िचरं नुसमाः ॥ १२॥
तदिं॑कजरोलः िशः काणसागरः ।
चकार पा नाथ नामावलीमभीदाम ॥् १३॥
पुयपिमदं ोऽं िनमिेत भािकः ।
त धाि महालीरधेत े सौदायका ॥ १४॥
इित ौीपा नाथनामाोरसहॐिमतािन समााजिनषत ॥
ौीिविधपगािधराज ौीधम मिूत सरूीरपजॅमरायमानने
ौीकाणसागरसिूरणा ौीपा नाथनामािन
ौीमात डपरुे कृतािन िलिखतािन च ॥
िनजकमयाथ म ॥् कौशीं िवहाय च सणूा िन पािठतानीित ॥ छ ॥
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