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Shri Bhuvaneshvari Bhakaradi Sahasranamastotram

શ્રીભવુનેશ્વર ભકારાિદસહસ્રનામ તાતે્રમ્

શ્રી ભવુનેશ્વર ભકારાિદ સહસ્રનામ તાતંે્ર - મહાત ત્રાણર્વં
ૐ અસ્ય શ્રીભવુનેશ્વર સહસ્રનામમ ત્રસ્ય સદા શવ ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રી ભવુનેશ્વર દેવતા ।
લ (હ્ર ી)ં બીજમ્ । કમલા (શ્રી)ં શ ક્તઃ । વાગ્ભવં (અ) ક લકમ્ ।
શ્રી ભવુનેશ્વર પ્રસાદ સદ્ યથ સવાર્થર્સાધને
સહસ્રનામજપે િવિનયાેગઃ॥
યાનમ્ -
બાલરિવદ્યુ ત મ દુિકર ટાં તુઙ્ગકુચાં નયનત્રયયુક્તામ્ ।
મેરમખુી ં વરદાઙુ્કશપાશાભી તકરાં પ્રભજે ભવુનેશીમ્॥
અથ શ્રીભવુનેશ્વર ભકારાિદસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ।
ૐભવુનેશી ભવુારાઘ્યા ભવાની ભયના શની ।
ભવ પા ભવાન દા ભવસાગરતાિરણી॥ ૧॥
ભવાેદ્ભવા ભવરતા ભવભારિનવાિરણી ।
ભવ્યાના ભવ્યનયના ભવ્ય પા ભવાષૈિધઃ॥ ૨॥
ભવ્યાઙ્ગના ભવ્યકેશી ભવપાશિવમાે ચની ।
ભવ્યાસના ભવ્યવસ્ત્રા ભવ્યાભરણભૂ ષતા॥ ૩॥
ભગ પા ભગાન દા ભગેશી ભગમા લની ।
ભગિવદ્યા ભગવતી ભગ ક્લન્ના ભગાવહા॥ ૪॥
ભગાઙુ્કરા ભગક્ર ડા ભગાદ્યા ભગમઙ્ગલા ।
ભગલીલા ભગપ્રીતા ભગસ પદ્ભગેશ્વર ॥ ૫॥
ભગાલયા ભગાે સાહા ભગસ્થા ભગપાે ષણી ।
ભગાે સવા ભગિવદ્યા ભગમાતા ભગ સ્થતા॥ ૬॥
ભગશ ક્ત ભર્ગિનિધ ભગપૂ ભગષેણા ।
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ભગ વાપા ભગાધીશા ભગાચ્યાર્ ભગસુ દર ॥ ૭॥
ભગરેખા ભગ નેહા ભગ નેહિવવિધની ।
ભ ગની ભગબીજસ્થા ભગભાેગિવલા સની॥ ૮॥
ભગાચારા ભગાધારા ભગાકારા ભગાશ્રયા ।
ભગપુ પા ભગશ્રીદા ભગપુ પિનવા સની॥ ૯॥
ભવ્ય પધરા ભવ્યાભવ્યપુ પૈરલઙૃ્કતા ।
ભવ્યલીલા ભવ્યમાલા ભવ્યાઙ્ગી ભવ્યસુ દર ॥ ૧૦॥
ભવ્યશીલા ભવ્યલીલા ભવ્યાક્ષી ભવ્યના શની ।
ભવ્યાઙ્ ગકા ભવ્યવાણી ભવ્યકા ત ભર્ગા લની॥ ૧૧॥
ભવ્યત્રપા ભવ્યનદ ભવ્યભાેગિવહાિરણી ।
ભવ્ય તની ભવ્યમખુી ભવ્યગાેષ્ઠ ભયાપહા॥ ૧૨॥
ભક્તેશ્વર ભ ક્તકર ભક્તાનુગ્રહકાિરણી ।
ભ ક્તદા ભ ક્તજનની ભક્તાન દિવવ દ્ધની॥ ૧૩॥
ભ ક્ત પ્રયા ભ ક્તરતા ભ ક્તભાવિવહાિરણી ।
ભ ક્તશીલા ભ ક્તલીલા ભક્તેશી ભ ક્તપા લની॥ ૧૪॥
ભ ક્તિવદ્યા ભક્તિવદ્યા ભ ક્તભર્ ક્તિવનાેિદની ।
ભ ક્તર ત ભર્ ક્તપ્રી તભર્ ક્તસાધનસાિધની॥ ૧૫॥
ભ ક્તસા યા ભક્તસા યા ભ ક્તરાલી ભવેશ્વર ।
ભટિવદ્યા ભટાન દા ભટસ્થા ભટ િપણી॥ ૧૬॥
ભટમા યા ભટસ્થા યા ભટસ્થાનિનવા સની ।
ભિટની ભટ પેશી ભટ પિવવ દ્ધની॥ ૧૭॥
ભટવેશી ભટેશી ચ ભટભાગ્ભવસુ દર ।
ભટપ્રીત્યા ભટર ત્યા ભટાનુગ્રહકાિરણી॥ ૧૮॥
ભટારા યા ભટબાે યા ભટબાેધિવનાેિદની ।
ભટૈ સવે્યા ભટવરા ભટાચ્ચ્યાર્ ભટબાેિધની॥ ૧૯॥
ભટક ત્ત્યાર્ ભટકલા ભટપા ભટપા લની ।
ભટૈશ્વયાર્ ભટાધીશા ભટેક્ષા ભટતાે ષણી॥ ૨૦॥
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ભટેશી ભટજનની ભટભાગ્યિવવ દ્ધની ।
ભટમુ ક્તભર્ટયુ ક્ત ભર્ટપ્રી તિવવ દ્ધની॥ ૨૧॥
ભાગ્યેશી ભાગ્યજનની ભાગ્યસ્થા ભાગ્ય િપણી ।
ભાવનાભાવકુશલા ભાવદા ભાવવ દ્ધની॥ ૨૨॥
ભાવ પા ભાવરસા ભાવા તરિવહાિરણી ।
ભાવાઙુ્કરા ભાવકલા ભાવસ્થાનિનવા સની॥ ૨૩॥
ભાવાતુરા ભાવ તા ભાવમ યવ્યવ સ્થતા ।
ભાવઋ દ્ધ ભાર્વ સ દ્ધ ભાર્વાિદ ભાર્વભાિવની॥ ૨૪॥
ભાવાલયા ભાવપરા ભાવસાધનત પરા ।
ભાવેશ્વર ભાવગ યા ભાવસ્થા ભાવગિવતા॥ ૨૫॥
ભાિવની ભાવરમણી ભારતી ભારતેશ્વર ।
ભાગીરથી ભાગ્યવતી ભાગ્યાેદયકર કલા॥ ૨૬॥
ભાગ્યાશ્રયા ભાગ્યમયી ભાગ્યા ભાગ્યફલપ્રદા ।
ભાગ્યચારા ભાગ્યસારા ભાગ્યધારા ચ ભાગ્યદા॥ ૨૭॥
ભાગ્યેશ્વર ભાગ્યિનિધભાર્ગ્યા ભાગ્યસમુા કા ।
ભાગ્યેક્ષા ભાગ્યના ભાગ્યભાગ્યદા ભાગ્યમા કા॥ ૨૮॥
ભાગ્યેક્ષા ભાગ્યમનસા ભાગ્યાિદભાર્ગ્યમ યગા ।
ભ્રાતેશ્વર ભ્રા મતી ભ્રા ય બા ભ્રા પા લની॥ ૨૯॥
ભ્રા સ્થા ભ્રા કુશલા ભ્રામર ભ્રમરા બકા ।
ભ લ પા ભ લવતી ભ લસ્થા ભ લપા લની॥ ૩૦॥
ભ લમાતા ભ લધાત્રી ભ લની ભ લકેશ્વર ।
ભ લક ત્ત ભર્ લકલા ભ લમ દરવા સની॥ ૩૧॥
ભ લક્ર ડા ભ લલીલા ભ લાચ્ચ્યાર્ ભ લવ લભા ।
ભ લ નષુા ભ લપુત્રી ભ લની ભ લપાે ષણી॥ ૩૨॥
ભ લપાતૈ્રી ભ લગાેષ્ઠ ભ લાચારિનવા સની ।
ભ લપૂજ્યા ભ લવાણી ભ લાની ભ લભી તહા॥ ૩૩॥
ભીતસ્થા ભીતજનની ભી તભ તિવના શની ।
ભી તદા ભી તહા ભીત્યા ભીત્યાકારિવહાિરણી॥ ૩૪॥
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ભીતેશી ભી તશમની ભીતસ્થાનિનવા સની ।
ભી તર ત્યા ભી તકલા ભીતીક્ષા ભી તહાિરણી॥ ૩૫॥
ભીમેશી ભીમજનની ભીમા ભીમિનવા સની ।
ભીમેશ્વર ભીમરતા ભીમાઙ્ગી ભીમપા લની॥ ૩૬॥
ભીમનાદ ભીમત ત્રી ભીમૈશ્વયર્િવવ દ્ધની ।
ભીમગાેષ્ઠ ભીમધાત્રી ભીમિવદ્યાિવનાેિદની॥ ૩૭॥
ભીમિવક્રમદાત્રી ચ ભીમિવક્રમવા સની ।
ભીમાન દકર દેવી ભીમાન દિવહાિરણી॥ ૩૮॥
ભીમાપેદે શની િનત્યા ભીમભાગ્યપ્રદાિયની ।
ભીમ સ દ્ધ ભ મઋ દ્ધ ભ મભ ક્તિવવ દ્ધની॥ ૩૯॥
ભીમસ્થા ભીમવરદા ભીમધમાપદે શની ।
ભી મેશ્વર ભી મ તી ભી મબાેધપ્રબાેિધની॥ ૪૦॥
ભી મશ્રી ભ મજનની ભી મજ્ઞાનાપેદે શની ।
ભી મસ્થા ભી મતપસા ભી મેશી ભી મતાિરણી॥ ૪૧॥
ભી મલીલા ભી મશીલા ભી મરાેિદિનવા સની ।
ભી માશ્રયા ભી મવરા ભી મહષર્િવવ દ્ધની॥ ૪૨॥
ભવુના ભવુનેશાની ભવુનાન દકાિરણી ।
ભુિવસ્થા ભુિવ પા ચ ભુિવભારિનવાિરણી॥ ૪૩॥
ભુ ક્તસ્થા ભુ ક્તદા ભુ ક્ત ભુર્ક્તેશી ભુ ક્ત િપણી ।
ભુક્તેશ્વર ભુ ક્તદાત્રી ભુ ક્તરાકાર િપણી॥ ૪૪॥
ભજુઙ્ગસ્થા ભજુઙ્ગેશી ભજુઙ્ગાકાર િપણી ।
ભજુઙ્ગી ભજુગાવાસા ભજુઙ્ગાન દદાિયની॥ ૪૫॥
ભૂતેશી ભૂતજનની ભૂતસ્થા ભૂત િપણી ।
ભૂતેશ્વર ભૂતલીલા ભૂતવષેકર સદા॥ ૪૬॥
ભૂતદાત્રી ભૂતકેશી ભૂતધાત્રી મહેશ્વર ।
ભૂતર ત્યા ભૂતપત્ની ભૂતલાેકિનવા સની॥ ૪૭॥
ભૂત સ દ્ધ ભૂર્તઋ દ્ધભૂર્તાન દિનવા સની ।
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ભૂતક ત્ત ભૂર્તલ મી ભૂર્તભાગ્યિવવ દ્ધની॥ ૪૮॥
ભૂતાચ્ચ્યાર્ ભૂતરમણી ભૂતિવદ્યાિવનાેિદની ।
ભૂતપાતૈ્રી ભૂતપતુ્રી ભૂતભાયાર્િવધીશ્વર ॥ ૪૯॥
ભપૂસ્થા ભપૂરમણી ભૂતેશી ભપૂપા લની ।
ભપૂમાતા ભપૂિનભા ભપૂૈશ્વયર્પ્રદાિયની॥ ૫૦॥
ભપૂચેષ્ટા ભપૂનેષ્ઠા ભપૂભાવિવવ દ્ધની ।
ભપૂ વસા ભપૂભૂર ભપૂપાતૈ્રી તથા વધૂઃ॥ ૫૧॥
ભપૂક ત્ત ભૂર્પની ત ભૂર્પભાગ્યિવવ દ્ધની ।
ભપૂિક્રયા ભપૂક્ર ડા ભપૂમ દરવા સની॥ ૫૨॥
ભપૂાચ્ચ્યાર્ ભપૂસરંા યા ભપૂભાેગિવવ દ્ધની ।
ભપૂાશ્રયા ભપૂકલા ભપૂકાૈતુકદ ડની॥ ૫૩॥
ભષૂણસ્થા ભષૂણેશી ભષૂા ભષૂણધાિરણી ।
ભષૂણાધારધમશી ભષૂણાકાર િપણી॥ ૫૪॥
ભપૂતાચારિનલયા ભપૂતાચારભૂ ષતા ।
ભપૂતાચારરચના ભપૂતાચારમ ડતા॥ ૫૫॥
ભપૂતાચારધમશી ભપૂતાચારકાિરણી ।
ભપૂતાચારચિરતા ભપૂતાચારવ જતા॥ ૫૬॥
ભપૂતાચાર દ્ધસ્થા ભપૂતાચાર દ્ધદા ।
ભપૂતાચારકરણા ભપૂતાચારકમર્દા॥ ૫૭॥
ભપૂતાચારકમશી ભપૂતાચારકમર્દા ।
ભપૂતાચારદેહસ્થા ભપૂતાચારક મણી॥ ૫૮॥
ભપૂતાચાર સ દ્ધસ્થા ભપૂતાચાર સ દ્ધદા ।
ભપૂતાચારધમાર્ણી ભપૂતાચારધાિરણી॥ ૫૯॥
ભપૂતાન દલહર ભપૂતેશ્વર િપણી ।
ભપૂતેન્ન તની તસ્થા ભપૂ તસ્થાનવા સની॥ ૬૦॥
ભપૂ તસ્થાનગીવાર્ણી ભપૂતવેર્રધાિરણી ।
ભષે ન દલહર ભષે ન દ િપણી॥ ૬૧॥
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ભષે ન દમિહષી ભષે ન દધાિરણી ।
ભષે ન દકમશી ભષે ન દદાિયની॥ ૬૨॥
ભષૈ ભષૈ ક દા ભષેજસ્થાનવા સની ।
ભષેજેશ્વર પા ચ ભષેજેશ્વર સ દ્ધદા॥ ૬૩॥
ભષેજેશ્વરધમશી ભષેજેશ્વરકમર્દા ।
ભષેજેશ્વરકમશી ભષેજેશ્વરક મણી॥ ૬૪॥
ભષે ધીશજનની ભષે ધીશપા લની ।
ભષે ધીશરચના ભષે ધીશમઙ્ગલા॥ ૬૫॥
ભષે ર યમ યસ્થા ભષે ર યર ક્ષણી ।
ભષૈજ્યિવદ્યા ભષૈજ્યા ભષૈજ્યે સતદાિયની॥ ૬૬॥
ભષૈજ્યસ્થા ભષૈજેશી ભષૈજ્યાન દવ દ્ધની ।
ભૈરવી ભૈરવીચારા ભૈરવાકાર િપણી॥ ૬૭॥
ભૈરવાચારચતુરા ભૈરવાચારમ ડતા ।
ભૈરવા ભૈરવેશી ચ ભૈરવાન દદાિયની॥ ૬૮॥
ભૈરવાન દ પેશી ભૈરવાન દ િપણી ।
ભૈરવાન દિનપુણા ભૈરવાન દમ દરા॥ ૬૯॥
ભૈરવાન દત વજ્ઞા ભૈરવાન દત પરા ।
ભૈરવાન દકુશલા ભૈરવાન દની તદા॥ ૭૦॥
ભૈરવાન દપ્રી તસ્થા ભૈરવાન દપ્રી તદા ।
ભૈરવાન દમિહષી ભૈરવાન દમા લની॥ ૭૧॥
ભૈરવાન દમ તદા ભૈરવાન દમા કા ।
ભૈરવાધારજનની ભૈરવાધારર ક્ષણી॥ ૭૨॥
ભૈરવાધાર પેશી ભૈરવાધાર િપણી ।
ભૈરવાધારિનચયા ભૈરવાધારિનશ્ચયા॥ ૭૩॥
ભૈરવાધારત વજ્ઞા ભૈરવાધારત વદા ।
ભૈરવાશ્રયત ત્રેશી ભૈરવાશ્રયમિ ત્રણી॥ ૭૪॥
ભૈરવાશ્રયરચના ભૈરવાશ્રયર જતા ।
ભૈરવાશ્રયિનદ્ધાર્રા ભૈરવાશ્રયિન ભર્રા॥ ૭૫॥
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ભૈરવાશ્રયિનદ્ધાર્રા ભૈરવાશ્રયિનદ્ધર્રા ।
ભૈરવાન દબાેધેશી ભૈરવાન દબાેિધની॥ ૭૬॥
ભૈરવાન દબાેધસ્થા ભૈરવાન દબાેધદા ।
ભૈરવ્યૈશ્વયર્વરદા ભૈરવ્યૈશ્વયર્દાિયની॥ ૭૭॥
ભૈરવ્યૈશ્વયર્રચના ભૈરવ્યૈશ્વયર્વ દ્ધની ।
ભૈરવ્યૈશ્વયર્ સ દ્ધસ્થા ભૈરવ્યૈશ્વયર્ સ દ્ધદા॥ ૭૮॥
ભૈરવ્યૈશ્વયર્ સદ્ધશેી ભૈરવ્યૈશ્વયર્ િપણી ।
ભૈરવ્યૈશ્વયર્સપુથા ભૈરવ્યૈશ્વયર્સપુ્રભા॥ ૭૯॥
ભૈરવ્યૈશ્વયર્ દ્ધસ્થા ભૈરવ્યૈશ્વયર્ દ્ધદા ।
ભૈરવ્યૈશ્વયર્કુશલા ભૈરવ્યૈશ્વયર્કામદા॥ ૮૦॥
ભૈરવ્યૈશ્વયર્સલુભા ભૈરવ્યૈશ્વયર્સ પ્રદા ।
ભૈરવ્યૈશ્વયર્િવશદા ભૈરવ્યૈશ્વયર્િવિક્રયા॥ ૮૧॥
ભૈરવ્યૈશ્વયર્િવનયા ભૈરવ્યૈશ્વયર્વેિદતા ।
ભૈરવ્યૈશ્વયર્મિહમા ભૈરવ્યૈશ્વયર્માિનની॥ ૮૨॥
ભૈરવ્યૈશ્વયર્િનરતા ભૈરવ્યૈશ્વયર્િન મતા ।
ભાેગેશ્વર ભાેગમાતા ભાેગસ્થા ભાેગર ક્ષણી॥ ૮૩॥
ભાેગક્ર ડા ભાેગલીલા ભાેગેશી ભાેગવ દ્ધની ।
ભાેગાઙ્ગી ભાેગરમણી ભાેગાચારિવચાિરણી॥ ૮૪॥
ભાેગાશ્રયા ભાેગવતી ભાે ગની ભાેગ િપણી ।
ભાેગાઙુ્કરા ભાેગિવધા ભાેગાધારિનવા સની॥ ૮૫॥
ભાેગા બકા ભાેગરતા ભાેગ સ દ્ધિવધાિયની ।
ભાજેસ્થા ભાજેિનરતા ભાજેનાન દદાિયની॥ ૮૬॥
ભાજેનાન દલહર ભાજેના તિવહાિરણી ।
ભાજેનાન દમિહમા ભાજેનાન દભાેગ્યદા॥ ૮૭॥
ભાજેનાન દરચના ભાજેનાન દહ ષતા ।
ભાજેનાચારચતુરા ભાજેનાચારમ ડતા॥ ૮૮॥
ભાજેનાચારચિરતા ભાજેનાચારચ ચતા ।
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ભાજેનાચારસ પન્ના ભાજેનાચારસયંુતા॥ ૮૯॥
ભાજેનાચાર ચત્તસ્થા ભાજેનાચારર તદા ।
ભાજેનાચારિવભવા ભાજેનાચારિવ તા॥ ૯૦॥
ભાજેનાચારરમણી ભાજેનાચારર ક્ષણી ।
ભાજેનાચારહિરણી ભાજેનાચારભ ક્ષણી॥ ૯૧॥
ભાજેનાચારસખુદા ભાજેનાચારસુ હા ।
ભાજેનાહારસરુસા ભાજેનાહારસુ દર ॥ ૯૨॥
ભાજેનાહારચિરતા ભાજેનાહારચ ચલા ।
ભાજેના વાદિવભવા ભાજેના વાદવ લભા॥ ૯૩॥
ભાજેના વાદસ તુષ્ટા ભાજેના વાદસ પ્રદા ।
ભાજેના વાદસપુથા ભાજેના વાદસશં્રયા॥ ૯૪॥
ભાજેના વાદિનરતા ભાજેના વાદિન ણતા ।
ભાૈક્ષરા ભાૈક્ષરેશાની ભાૈકારાક્ષર િપણી॥ ૯૫॥
ભાૈક્ષરસ્થા ભાૈક્ષરાિદ ભાક્ષરસ્થાનવા સની ।
ભઙ્કાર ભ મણી ભમ ભ મેશી ભ મ િપણી॥ ૯૬॥
ભઙ્કારા ભ ચના ભ મા ભ મસ્થા ભ મવા સની ।
ભક્ષર ભક્ષરાકારા ભક્ષરસ્થાનવા સની॥ ૯૭॥
ભક્ષરાઢ ા ભક્ષરેશી ભ પા ભ વ િપણી ।
ભૂધરસ્થા ભૂધરેશી ભૂધર ભૂધરેશ્વર ॥ ૯૮॥
ભૂધરાન દરમણી ભૂધરાન દપા લની ।
ભૂધરાન દજનની ભૂધરાન દવા સની॥ ૯૯॥
ભૂધરાન દરમણી ભૂધરાન દર ક્ષતા ।
ભૂધરાન દમિહમા ભૂધરાન દમ દરા॥ ૧૦૦॥
ભૂધરાન દસવશી ભૂધરાન દસવર્સઃૂ ।
ભૂધરાન દમિહષી ભૂધરાન દદાિયની॥ ૧૦૧॥
ભૂધરાધીશધમશી ભૂધરાન દધ મણી ।
ભૂધરાધીશધમશી ભૂધરાધીશ સ દ્ધદા॥ ૧૦૨॥
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ભૂધરાધીશકમશી ભૂધરાધીશકા મની ।
ભૂધરાધીશિનરતા ભૂધરાધીશિન ણતા॥ ૧૦૩॥
ભૂધરાધીશની તસ્થા ભૂધરાધીશની તદા ।
ભૂધરાધીશભાગ્યેશી ભૂધરાધીશભા મની॥ ૧૦૪॥
ભૂધરાધીશબુ દ્ધસ્થા ભૂધરાધીશબુ દ્ધદા ।
ભૂધરાધીશવરદા ભૂધરાધીશવ દતા॥ ૧૦૫॥
ભૂધરાધીશાઽરા યા ચ ભૂધરાધીશચ ચતા ।
ભઙ્ગેશ્વર ભઙ્ગમયી ભઙ્ગસ્થા ભઙ્ગ િપણી॥ ૧૦૬॥
ભઙ્ગાક્ષતા ભઙ્ગરતા ભઙ્ગાચ્ચ્યાર્ ભઙ્ગર ક્ષણી ।
ભઙ્ગાવતી ભઙ્ગલીલા ભઙ્ગભાેગિવલા સની॥ ૧૦૭॥
ભઙ્ગરઙ્ગપ્રતીકાશા ભઙ્ગરઙ્ગિનવા સની ।
ભઙ્ગા શની ભઙ્ગમૂલી ભઙ્ગભાેગિવધાિયની॥ ૧૦૮॥
ભઙ્ગાશ્રયા ભઙ્ગબી ભઙ્ગબી ઙુ્કરેશ્વર ।
ભઙ્ગય ત્રચમ કારા ભઙ્ગય ત્રેશ્વર તથા॥ ૧૦૯॥
ભઙ્ગય ત્રિવમાેિહસ્થા ભઙ્ગય ત્રિવનાેિદની ।
ભઙ્ગય ત્રિવચારસ્થા ભઙ્ગય ત્રિવચાિરણી॥ ૧૧૦॥
ભઙ્ગય ત્રરસાન દા ભઙ્ગય ત્રરસશે્વર ।
ભઙ્ગય ત્રરસ વાદા ભઙ્ગય ત્રરસ સ્થતા॥ ૧૧૧॥
ભઙ્ગય ત્રરસાધારા ભઙ્ગય ત્રરસાશ્રયા ।
ભૂધરાત્મજ પેશી ભૂધરાત્મજ િપણી॥ ૧૧૨॥
ભૂધરાત્મજયાેગેશી ભૂધરાત્મજપા લની ।
ભૂધરાત્મજમિહમા ભૂધરાત્મજમા લની॥ ૧૧૩॥
ભૂધરાત્મજભૂતેશી ભૂધરાત્મજ િપણી ।
ભૂધરાત્મજ સ દ્ધસ્થા ભૂધરાત્મજ સ દ્ધદા॥ ૧૧૪॥
ભૂધરાત્મજભાવેશી ભૂધરાત્મજભાિવની ।
ભૂધરાત્મજભાેગસ્થા ભુધરાત્મજભાેગદા॥ ૧૧૫॥
ભૂધરાત્મજભાેગેશી ભૂધરાત્મજભાે ગની ।
ભવ્યા ભવ્યતરા ભવ્યાભાિવની ભવવ લભા॥ ૧૧૬॥
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ભાવા તભાવા ભાવાખ્યા ભા તભા ભી તભા તકા ।
ભાસા તભાસા ભાસસ્થા ભાસાભા ભાસ્કરાપેમા॥ ૧૧૭॥
ભાસ્કરસ્થા ભાસ્કરેશી ભાસ્કરૈશ્વયર્વ દ્ધની ।
ભાસ્કરાન દજનની ભાસ્કરાન દદાિયની॥ ૧૧૮॥
ભાસ્કરાન દમિહમા ભાસ્કરાન દમા કા ।
ભાસ્કરાન દનૈશ્વયાર્ ભાસ્કરાન દનેશ્વરા॥ ૧૧૯॥
ભાસ્કરાન દસપુથા ભાસ્કરાન દસપુ્રભા ।
ભાસ્કરાન દિનચયા ભાસ્કરાન દિન મતા॥ ૧૨૦॥
ભાસ્કરાન દની તસ્થા ભાસ્કરાન દની તદા ।
ભાસ્કરાેદયમ યસ્થા ભાસ્કરાેદયમ યગા॥ ૧૨૧॥
ભાસ્કરાેદયતજેઃસ્થા ભાસ્કરાેદયતજેસા ।
ભાસ્કરાચારચતુરા ભાસ્કરાચારચ દ્રકા॥ ૧૨૨॥
ભાસ્કરાચારપરમા ભાસ્કરાચારચ ડકા ।
ભાસ્કરાચારપરમા ભાસ્કરાચારપારદા॥ ૧૨૩॥
ભાસ્કરાચારમુ ક્તસ્થા ભાસ્કરાચારમુ ક્તદા ।
ભાસ્કરાચાર સ દ્ધસ્થા ભાસ્કરાચાર સ દ્ધદા॥ ૧૨૪॥
ભાસ્કરાચરણાધારા ભાસ્કરાચરણા શ્રતા ।
ભાસ્કરાચારમ ત્રેશી ભાસ્કરાચારમિ ત્રણી॥ ૧૨૫॥
ભાસ્કરાચારિવત્તેશી ભાસ્કરાચાર ચિત્રણી ।
ભાસ્કરાધારધમશી ભાસ્કરાધારધાિરણી॥ ૧૨૬॥
ભાસ્કરાધારરચના ભાસ્કરાધારર ક્ષતા ।
ભાસ્કરાધારકમાર્ણી ભાસ્કરાધારકમર્દા॥ ૧૨૭॥
ભાસ્કરાધાર પેશી ભાસ્કરાધાર િપણી ।
ભાસ્કરાધારકા યેશી ભાસ્કારાધારકા મની॥ ૧૨૮॥
ભાસ્કરાધારસાંશશેી ભાસ્કરાધારસાં શની ।
ભાસ્કરાધારધમશી ભાસ્કરાધારધા મની॥ ૧૨૯॥
ભાસ્કરાધારચક્રસ્થા ભાસ્કરાધારચિક્રણી ।
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ભાસ્કરેશ્વરક્ષત્રેશી ભાસ્કરેશ્વરક્ષિત્રણી॥ ૧૩૦॥
ભાસ્કરેશ્વરજનની ભાસ્કરેશ્વરપા લની ।
ભાસ્કરેશ્વરસવશી ભાસ્કરેશ્વરશવર્ર ॥ ૧૩૧॥
ભાસ્કરેશ્વરસદ્ભીમા ભાસ્કરેશ્વરસિન્નભા ।
ભાસ્કરેશ્વરસપુથા ભાસ્કરેશ્વરસપુ્રભા॥ ૧૩૨॥
ભાસ્કરેશ્વરયવુતી ભાસ્કરેશ્વરસુ દર ।
ભાસ્કરેશ્વરમૂતશી ભાસ્કરેશ્વરમૂ તની॥ ૧૩૩॥
ભાસ્કરેશ્વર મત્રેશી ભાસ્કરેશ્વરમિ ત્રણી ।
ભાસ્કરેશ્વરસાન દા ભાસ્કરેશ્વરસાશ્રયા॥ ૧૩૪॥
ભાસ્કરેશ્વર ચત્રસ્થા ભાસ્કરેશ્વર ચત્રદા ।
ભાસ્કરેશ્વર ચત્રેશી ભાસ્કરેશ્વર ચિત્રણી॥ ૧૩૫॥
ભાસ્કરેશ્વરભાગ્યસ્થા ભાસ્કરેશ્વરભાગ્યદા ।
ભાસ્કરેશ્વરભાગ્યેશી ભાસ્કરેશ્વરભાિવની॥ ૧૩૬॥
ભાસ્કરેશ્વરક ત્ત્યશી ભાસ્કરેશ્વરક તની ।
ભાસ્કરેશ્વરક તસ્થા ભાસ્કરેશ્વરક તદા॥ ૧૩૭॥
ભાસ્કરેશ્વરક ણા ભાસ્કરેશ્વરકાિરણી ।
ભાસ્કરેશ્વરગીવાર્ણી ભાસ્કરેશ્વરગા ડી॥ ૧૩૮॥
ભાસ્કરેશ્વરદેહસ્થા ભાસ્કરેશ્વરદેહદા ।
ભાસ્કરેશ્વરનાદસ્થા ભાસ્કરેશ્વરનાિદની॥ ૧૩૯॥
ભાસ્કરેશ્વરનાદેશી ભાસ્કરેશ્વરનાિદની ।
ભાસ્કરેશ્વરકાેશસ્થા ભાસ્કરેશ્વરકાેશદા॥ ૧૪૦॥
ભાસ્કરેશ્વરકાેશશેી ભાસ્કરેશ્વરકાે શની ।
ભાસ્કરેશ્વરશ ક્તસ્થા ભાસ્કરેશ્વરશ ક્તદા॥ ૧૪૧॥
ભાસ્કરેશ્વરતાષેેશી ભાસ્કરેશ્વરતાે ષણી ।
ભાસ્કરેશ્વરક્ષતે્રેશી ભાસ્કરેશ્વરક્ષેિત્રણી॥ ૧૪૨॥
ભાસ્કરેશ્વરયાેગસ્થા ભાસ્કરેશ્વરયાેગદા ।
ભાસ્કરેશ્વરયાેગેશી ભાસ્કરેશ્વરયાે ગની॥ ૧૪૩॥
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ભાસ્કરેશ્વરપદ્મેશી ભાસ્કરેશ્વરપ દ્મની ।
ભાસ્કરેશ્વરહૃદ્બ ભાસ્કરેશ્વરહૃદ્વરા॥ ૧૪૪॥
ભાસ્કરેશ્વરહૃદ્યાેિન-ભાર્સ્કરેશ્વરહૃદ્યુ તઃ ।
ભાસ્કરેશ્વરબુ દ્ધસ્થા ભાસ્કરેશ્વરસ દ્વધા॥ ૧૪૫॥
ભાસ્કરેશ્વરસદ્વાણી ભાસ્કરેશ્વરસદ્વરા ।
ભાસ્કરેશ્વરરાજ્યસ્થા ભાસ્કરેશ્વરરાજ્યદા॥ ૧૪૬॥
ભાસ્કરેશ્વરરાજે્યશી ભાસ્કરેશ્વરપાે ષણી ।
ભાસ્કરેશ્વરજ્ઞાનસ્થા ભાસ્કરેશ્વરજ્ઞાનદા॥ ૧૪૭॥
ભાસ્કરેશ્વરજ્ઞાનેશી ભાસ્કરેશ્વરગા મની ।
ભાસ્કરેશ્વરલક્ષેશી ભાસ્કરેશ્વરક્ષા લતા॥ ૧૪૮॥
ભાસ્કરેશ્વરલ ક્ષતા ભાસ્કરેશ્વરર ક્ષતા ।
ભાસ્કરેશ્વરખડ્ગસ્થા ભાસ્કરેશ્વરખડ્ગદા॥ ૧૪૯॥
ભાસ્કરેશ્વરખડ્ગેશી ભાસ્કરેશ્વરખડ્ ગની ।
ભાસ્કરેશ્વરકાયશી ભાસ્કરેશ્વરકા મની॥ ૧૫૦॥
ભાસ્કરેશ્વરકાયસ્થા ભાસ્કરેશ્વરકાયદા ।
ભાસ્કરેશ્વરચ ઃસ્થા ભાસ્કરેશ્વરચ ષા॥ ૧૫૧॥
ભાસ્કરેશ્વરસન્નાભા ભાસ્કરેશ્વરસા ચતા ।
ભ્રૂણહત્યાપ્રશમની ભ્રૂણપાપિવના શની॥ ૧૫૨॥
ભ્રૂણદાિરદ્ર્યશમની ભ્રૂણરાેગિનવા શની ।
ભ્રૂણશાેકપ્રશમની ભ્રૂણદાષેિનવાિરણી॥ ૧૫૩॥
ભ્રૂણસ તાપશમની ભ્રૂણિવભ્રમના શની ।
ભવા ધસ્થા ભવા ધીશા ભવા ધભયના શની॥ ૧૫૪॥
ભવા ધપારકરણી ભવા ધસખુવ દ્ધની ।
ભવા ધકાયર્કરણી ભવા ધક ણાિનિધઃ॥ ૧૫૫॥
ભવા ધકાલશમની ભવા ધવરદાિયની ।
ભવા ધભજનસ્થાના ભવા ધભજન સ્થતા॥ ૧૫૬॥
ભવા ધભજનાકારા ભવા ધભજનિક્રયા ।
ભવા ધભજનાચારા ભવા ધભજનાઙુ્કરા॥ ૧૫૭॥
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ભવા ધભજનાન દા ભવા ધભજનાિધપા ।
ભવા ધભજનૈશ્વયાર્ ભવા ધભજનેશ્વર ॥ ૧૫૮॥
ભવા ધભજના સ દ્ધ ભર્વા ધભજનાર તઃ ।
ભવા ધભજનાિનત્યા ભવા ધભજનાિનશા॥ ૧૫૯॥
ભવા ધભજનાિન ા ભવા ધભવભી તહા ।
ભવા ધભજનાકા યા ભવા ધભજનાકલા॥ ૧૬૦॥
ભવા ધભજનાક ત ભર્વા ધભજનાકૃતા ।
ભવા ધશભુદા િનત્યા ભવા ધશભુદાિયની॥ ૧૬૧॥
ભવા ધસકલાન દા ભવા ધસકલાકલા ।
ભવા ધસકલા સ દ્ધ ભર્વા ધસકલાિનિધઃ॥ ૧૬૨॥
ભવા ધસકલાસારા ભવા ધસકલા થર્દા ।
ભવા ધભવનામૂ ત ભર્વા ધભવનાકૃ તઃ॥ ૧૬૩॥
ભવા ધભવનાભવ્યા ભવા ધભવના ભસા ।
ભવા ધમદના પા ભવા ધમદનાતુરા॥ ૧૬૪॥
ભવા ધમદનેશાની ભવા ધમદનેશ્વર ।
ભવા ધભાગ્યરચના ભવા ધભાગ્યદા સદા॥ ૧૬૫॥
ભવા ધભાગ્યદાકૂલા ભવા ધભાગ્યિન ભર્રા ।
ભવા ધભાગ્યિનરતા ભવા ધભાગ્યભાિવતા॥ ૧૬૬॥
ભવા ધભાગ્યસ ચારા ભવા ધભાગ્યસ ચતા ।
ભવા ધભાગ્યસપુથા ભવા ધભાગ્યસપુ્રદા॥ ૧૬૭॥
ભવા ધભાગ્યર તજ્ઞા ભવા ધભાગ્યની તદા ।
ભવા ધભાગ્યર ત્યેશી ભવા ધભાગ્યર તની॥ ૧૬૮॥
ભવા ધભાેગિનપુણા ભવા ધભાેગસ પ્રદા ।
ભવા ધભાગ્યગહના ભવા ધભાેગ્યગુ મ્ફતા॥ ૧૬૯॥
ભવા ધભાેગગા ધાર ભવા ધભાેગગુ મ્ફતા ।
ભવા ધભાેગસરુસા ભવા ધભાેગસુ હા॥ ૧૭૦॥
ભવા ધભાેગગ્ર થની ભવા ધભાેગયાે ગની ।
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ભવા ધભાેગરસના ભવા ધભાેગરા જતા॥ ૧૭૧॥
ભવા ધભાેગિવભવા ભવા ધભાેગિવ તા ।
ભવા ધભાેગવરદા ભવા ધભાેગવ દતા॥ ૧૭૨॥
ભવા ધભાેગકુશલા ભવા ધભાેગશાે ભતા ।
ભવા ધભેદજનની ભવા ધભેદપા લની॥ ૧૭૩॥
ભવા ધભેદરચના ભવા ધભેદર ક્ષતા ।
ભવા ધભેદિનયતા ભવા ધભેદિન હા॥ ૧૭૪॥
ભવા ધભેદરચના ભવા ધભેદરાે ષતા ।
ભવા ધભેદરા શઘ્ની ભવા ધભેદરા શની॥ ૧૭૫॥
ભવા ધભેદકમશી ભવા ધભેદક મણી ।
ભદ્રશેી ભદ્રજનની ભદ્રા ભદ્રિનવા સની॥ ૧૭૬॥
ભદ્રશે્વર ભદ્રવતી ભદ્રસ્થા ભદ્રદાિયની ।
ભદ્ર પા ભદ્રમયી ભદ્રદા ભદ્રભા ષણી॥ ૧૭૭॥
ભદ્રકણાર્ ભદ્રવેશા ભદ્રા બા ભદ્રમ દરા ।
ભદ્રિક્રયા ભદ્રકલા ભિદ્રકા ભદ્રવ દ્ધની॥ ૧૭૮॥
ભદ્રક્ર ડા ભદ્રકલા ભદ્રલીલા ભલા ષણી ।
ભદ્રાઙુ્કરા ભદ્રરતા ભદ્રાઙ્ગી ભદ્રમિ ત્રણી॥ ૧૭૯॥
ભદ્રિવદ્યાઽભદ્રિવદ્યા ભદ્રવાગ્ભદ્રવાિદની ।
ભપૂમઙ્ગલદા ભપૂા ભૂલતા ભૂ મવાિહની॥ ૧૮૦॥
ભપૂભાેગા ભપૂશાેભા ભપૂાશા ભપૂ પદા ।
ભપૂાકૃ ત ભૂર્પ ત ભૂર્પશ્રી ભૂર્પશ્રેયસી॥ ૧૮૧॥
ભપૂની ત ભૂર્પર ત ભૂર્પભી ત ભર્યઙ્કર ।
ભવદાન દલહર ભવદાન દસુ દર ॥ ૧૮૨॥
ભવદાન દકરણી ભવદાન દવ દ્ધની ।
ભવદાન દરમણી ભવદાન દદાિયની॥ ૧૮૩॥
ભવદાન દજનની ભવદાન દ િપણી ।
ય ઇદ પઠતે તાતે્ર પ્રત્યહ ભ ક્તસયંુતઃ॥ ૧૮૪॥
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ગુ ભ ક્તયુતાે ભૂ વા ગુ સવેાપરાયણઃ ।
સત્યવાદ જતે દ્ર ચ તા બૂલપૂિરતાનનઃ॥ ૧૮૫॥
િદવા રાત્રાૈ ચ સ યાયાં સ ભવે પરમેશ્વરઃ ।
તવમાત્રસ્ય પાઠેન રા વ યાે ભવેદ્ધ્રવુમ્॥ ૧૮૬॥
સવાર્ગમષેુ િવજ્ઞાની સવર્ત ત્રે વયં હરઃ ।
ગુરાેમુર્ખા સમ યસ્ય સ્થ વા ચ ગુ સિન્નધાૈ॥ ૧૮૭॥
શવસ્થાનષેુ સ યાયાઁ શૂ યાગારે ચતુ પથે ।
યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્વાિપ સ યાેગી નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૮૮॥
સવર્ વ દ ક્ષણા દદ્યા સ્ત્રીપુત્રાિદકમવે ચ ।
વચ્છ દમાનસાે ભૂ વા તવમેત સમુદ્ધરેત્॥ ૧૮૯॥
અેત તાતે્રરતાે દેિવ હર પાે ન સશંયઃ ।
યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્વાિપ અેક ચત્તને સવર્દા॥ ૧૯૦॥
સ દ ગ્ઘાર્યુઃ સખુી વાગ્ગ્મી વાણી તસ્ય ન સશંયઃ ।
ગુ પાદરતાે ભૂ વા કા મનીના ભવેિ પ્રયઃ॥ ૧૯૧॥
ધનવાન્ ગુણવા શ્રીમાન્ ધીમાિનવ ગુ ઃ પ્રયે ।
સવષા તુ પ્રયાે ભૂ વા પજૂયે સવર્દા તવમ્॥ ૧૯૨॥
મ ત્ર સ દ્ધઃ કરસ્થવૈ તસ્ય દેિવ ન સશંયઃ ।
કુબેર વ ભવેત્તસ્ય તસ્યાધીના િહ સદ્ધયઃ॥ ૧૯૩॥
તપતુ્રા ચ યા નાર દાૈ ભાર્ગ્યપિરપીિડતા ।
વ યા વા કાકવ યા વા તવ સા ચ યાઽઙ્ગના॥ ૧૯૪॥
ધનધા યિવહીના ચ રાેગશાેકાકુલા ચ યા ।
તા ભરેતન્મહાદેિવ ભૂ જર્પત્રે િવલખેયેત્॥ ૧૯૫॥
સવ્યે ભજેુ ચ બધ્નીયા સવર્સાખૈ્યવતી ભવેત્ ।
અેવ પનુઃ પનુઃ પ્રાયાદ્દઃુખને પિરપીિડતા॥ ૧૯૬॥
સભાયાં વ્યસને વાણી િવવાદે શત્રુસઙ્કટે ।
ચતુરઙ્ગે તથા યુદ્ધે સવર્ત્રાપિદ પીિડતે॥ ૧૯૭॥
મરણાદસ્ય કલ્યા ણ સશંય યા ત દૂરતઃ ।
ન દેય પર શ યાય નાભક્તાય ચ દુ જર્ને॥ ૧૯૮॥

bhuvaneshvarIbhakArAdisahasranAmastotra.pdf 15



શ્રીભવુનેશ્વર ભકારાિદસહસ્રનામ તાતે્રમ્

દા ભકાય કુશીલાય કૃપણાય સરેુશ્વિર ।
દદ્યા ચ્છ યાય શા તાય િવનીતાય જતાત્મને॥ ૧૯૯॥
ભક્તાય શા તયુક્તાય જપપૂ રતાય ચ ।
જન્મા તરસહસ્રૈ તુ વ ણતુન્નવૈ શક્યતે॥ ૨૦૦॥
તવમાત્રસ્ય માહા ય વક્ત્રકાેિટશતૈરિપ ।
િવ ણવે ક થત પવૂ બ્રહ્મણાિપ પ્રયવંદે॥ ૨૦૧॥
અધનુાિપ તવ નેહા ક થત પરમેશ્વિર ।
ગાેિપતવ્ય પશુ યશ્ચ સવર્થા ચ પ્રકાશયેત્॥ ૨૦૨॥
॥ ઇ ત શ્રીમહાત ત્રાણર્વે ઈશ્વરપાવર્તીસવંાદે
શ્રીભવુનેશ્વયાર્ઃ ભકારાિદ સહસ્રનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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