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॥ હાિકનીસહસ્રનામ તાતે્ર॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રી આન દભૈરવ ઉવાચ ।
આન દાણર્વમ યભાવઘિટતશ્રાૈતપ્રવાહાે વલે
કા તે દત્તસશુા તદે યમદમાહ્લાદૈકશ ક્તપ્રભે ।
નેહાન દકટાક્ષિદવ્યકૃપયા શીઘં્ર વદ વાદ્ભુતં
હાિક યાઃ શભુનામ સુ દરસહસ્રાષ્ટાેત્તરં શ્રીગુરાેઃ॥ ૧॥
શ્રી આન દભૈરવી ઉવાચ
સાક્ષાત્તે કથયા મ નાથ સકલં પુ યં પિવતં્ર ગુરાે
ના ાં શ ક્તસહસ્રનામ ભાિવકં જ્ઞાનાિદ ચાષ્ટાેત્તરમ્ ।
યાેગી દ્રજૈર્યકાિઙ્ક્ષ ભઃ પ્રયકલાપ્રેમા ભલાષાચીતૈઃ
સવંે્ય પાઠ્યમતીવ ગાે યમ ખલે શીઘં્ર પઠ વ પ્રભાે॥ ૨॥
અસ્ય શ્રીપરનાથમહાશ ક્તહાિકનીપરમેશ્વર દેવ્યષ્ટાેત્તરસહસ્રના ઃ
તાતે્રસ્ય સદા શવ ઋ ષઃ , ગાયત્રીચ્છ દઃ ,
શ્રીપરમેશ્વર હાિકનીમહાશ ક્તદવતા , ક્લી ં બીજં , વાહા શ ક્તઃ ,
સદ્ધલ મીમૂલક લકં , દેહા તગર્ત મહાકાયજ્ઞાન સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
ૐ હાિકની વસધુા લ મી પરમાત્મકલા પરા ।
પર પ્રયા પરાતીતા પરમા પરમ પ્રયા॥ ૩॥
પરેશ્વર પરપ્રેમા પરબ્રહ્મ વ િપણી ।
પર તપા પરાન દા પરનાથિનસિેવની॥ ૪॥
પરાકાશ સ્થતા પારા પારાપારિન િપણી ।
પરાકાઙ્ક્ષ્યા પરાશ ક્તઃ પુરાતનતનુઃ પ્રભા॥ ૫॥
પ ચાનન પ્રયા પવૂાર્ પરદારા પરાદરા ।
પરદેશગતા નાથા પરમાહ્લાદવિધની॥ ૬॥
પાવર્તી પરકુલાખ્યા પરા જનસલુાેચના ।
પરંબ્રહ્મ પ્રયા માયા પરંબ્રહ્મપ્રકા શની॥ ૭॥
પરંબ્રહ્મજ્ઞાનગ યા પરંબ્રહ્મશે્વર પ્રમયા ।
પવૂાર્તીતા પરાતીતા અપારમિહમ સ્થતા॥ ૮॥
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॥ હાિકનીસહસ્રનામ તાતે્ર॥

અપારસાગરાેદ્ધારા અપારદુ તરાેદ્ધરા ।
પરાનલ શખાકારા પરભ્રૂમ યવા સની॥ ૯॥
પરશ્રેષ્ઠા પરક્ષતે્રવા સની પરમા લની ।
પવર્તેશ્વરક યા ચ પરા ગ્ કાેિટસ ભવા॥ ૧૦॥
પરચ્છાયા પરચ્છત્રા પર ચ્છદ્રિવિનગર્તા ।
પરદેવગ તઃ પ્રેમા પ ચચૂડામ ણપ્રભા॥ ૧૧॥
પ ચમી પશનુાથેશી િત્રપ ચા પ ચસુ દર ।
પાિર તવનસ્થા ચ પાિર તસ્રજ પ્રયા॥ ૧૨॥
પરાપરિવભેદા ચ પરલાેકિવમુ ક્તદા ।
પરતાપાનલાકારા પરસ્ત્રી પર િપની॥ ૧૩॥
પરાસ્ત્રધાિરણી પૂરવા સની પરમેશ્વર ।
પ્રેમાે લાસકર પ્રેમસ તાનભ ક્તદાિયની॥ ૧૪॥
પરશ દ પ્રયા પાૈરા પરામષર્ણકાિરણી ।
પ્રસન્ના પરય ત્રસ્થા પ્રસન્ના પદ્મમા લની॥ ૧૫॥
પ્રયવંદા પરત્રાપ્તા પરધા યાથર્વિધની ।
પરભૂ મરતા પીતા પરકાતરપૂ જતા॥ ૧૬॥
પરાસ્યવાક્યિવનતા પુ ષસ્થા પુર જના ।
પ્રાૈઢા મેયહરા પ્રી તવિધની પ્રયવિધની॥ ૧૭॥
પ્રપ ચદુઃખહ ત્રી ચ પ્રપ ચસારિનગર્તા ।
પુરાણિનગર્તા પીના પીન તનભવાે વલા॥ ૧૮॥
પટ્ટવસ્ત્રપર ધાના પટ્ટસતૂ્રપ્રચા લની ।
પરદ્રવ્યપ્રદા પ્રીતા પરશ્રદ્ધા પરા તરા॥ ૧૯॥
પાવનીયા પર ધા પરસારિવના શની ।
પરમવે િનગૂઢાથર્ત વ ચ તાપ્રકા શની॥ ૨૦॥
પ્રચુરાથર્પ્રદા વી પદ્મપત્રદ્વય સ્થતા ।
પ્રસન્નહૃદયાન દા પ્રસન્નાસનસં સ્થતા॥ ૨૧॥
પ્રસન્નરત્નમાલાઢ ા પ્રસન્નવનમા લની ।
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પ્રસન્નક ણાન દા પ્રસન્નહૃદય સ્થતા॥ ૨૨॥
પરાભાસરતા પવૂર્પ શ્ચમાેત્તરદ ક્ષણા ।
પવનસ્થા પાનરતા પવનાધારિવગ્રહા॥ ૨૩॥
પ્રભુ પ્રયા પ્રભુરતા પ્રભુભ ક્તપ્રદાિયની ।
પર ણાવિધની ચ પ્રચયા પરજન્મદા॥ ૨૪॥
પરજન્મિનર તા ચ પરસ ચારકાિરણી ।
પર તા પાિર તા પિવત્રા પુ યવિધની॥ ૨૫॥
પાપહત્ર પાપકાેિટના શની પરમાેક્ષદા ।
પરમા રતા સૂ મા પરમા િવભ જની॥ ૨૬॥
પરમા સ્થૂલકર પરા પરતરા પથા ।
પષૂણઃ પ્રયકત્ર ચ પષૂણા પાષેણત્રયા॥ ૨૭॥
ભપૂપાલા પાશહ તા પ્રચ ડા પ્રાણર ક્ષણી ।
પયઃ શલાઽપપૂભક્ષા પીયષૂપાનત પરા॥ ૨૮॥
પીયષૂ પ્તદેહા ચ પીયષૂમથનિક્રયા ।
પીયષૂસાગરાેદ્ભૂતા પીયષૂ નગ્ધદાેિહની॥ ૨૯॥
પીયષૂિનમર્લાકારા પીયષૂઘનિવગ્રહા ।
પ્રાણાપાનસમાનાિદપવન ત ભન પ્રયા॥ ૩૦॥
પવનાંશપ્રભાકારા પ્રેમાેદ્ગત વભ ક્તદા ।
પાષાણતનુસસં્થા ચ પાષાણ ચત્તિવગ્રહા॥ ૩૧॥
પ શ્ચમાન દિનરતા પ શ્ચમા પ શ્ચમ પ્રયા ।
પ્રભાકારતનૂગ્રા ચ પ્રભાકરમખુી પ્રભા॥ ૩૨॥
સપુ્રભા પ્રા તરસ્થા ચ પ્રેય વસાધન પ્રયા ।
અસ્થતા પામસી પવૂર્નાથપૂ જતપાદુકા॥ ૩૩॥
પાદુકામ ત્ર સદ્ધા ચ પાદુકામ ત્ર િપની ।
પાદુકામઙ્ગલસ્થા ચ પાદુકા ભાજેરા જની॥ ૩૪॥
પ્રભાભા ણકાેિટસ્થા પ્રચ ડસયૂર્કાેિટગા ।
પાલય તી િત્રલાેકાનાં પરમા પરહાિકની॥ ૩૫॥
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॥ હાિકનીસહસ્રનામ તાતે્ર॥

પરાવરાનના પ્રજ્ઞા પ્રા તરા તઃપ્ર સ દ્ધદા ।
પાિર તવનાને્માદા પરમાને્માદરા ગણી॥ ૩૬॥
પરમાહ્લાદમાેદા ચ પરમાકાશવાિહની ।
પરમાકાશદેવી ચ પ્રથાિત્રપુરસુ દર ॥ ૩૭॥
પ્ર તકૂલકર પ્રાણાનુકૂલપિરકાિરણી ।
પ્રાણ દ્રશે્વરપ્રીતા પ્રચ ડગણનાિયકા॥ ૩૮॥
પાેષ્ટ્ર પાતૈ્રાિદરક્ષત્રી પુ ડ્રકા પ ચચામરા ।
પરયાષેા પરપ્રાયા પરસ તાનરક્ષકા॥ ૩૯॥
પરયાે ગરતા પાશપશપુાશિવમાેિહની ।
પશપુાશપ્રદા પજૂ્યા પ્રસાદગુણદાિયની॥ ૪૦॥
પ્રહ્લાદસ્થા પ્રફુ લા જમખુી પરમસુ દર ।
પરરામા પરારામા પાવર્ણી પાવર્ણ પ્રયા॥ ૪૧॥
પ્રયઙ્કર પવૂર્માતા પાલનાખ્યા પરાસરા ।
પરાશરસભુાગ્યસ્થા પરકા તિનત બની॥ ૪૨॥
પર મશાનગ યા ચ પ્રયચ દ્રમખુીપલા ।
પલસાનકર લક્ષા લવઙ્ગગણપૂ જતા॥ ૪૩॥
લક્ષસ્થા પ લવસ્થા ચ પઙે્ક હમખુી પટા ।
પટાકાર સ્થતા પાઠ્યા પિવત્રલાેકદાિયની॥ ૪૪॥
પિવત્રમ ત્ર યસ્થા પિવત્રસ્થાનવા સની ।
પિવત્રાલઙૃ્કતાઙ્ગી ચ પિવત્રદેહધાિરણી॥ ૪૫॥
િત્રપુરા પરમૈશ્વયર્પૂ જતા સવર્પૂ જતા ।
પલાલ પ્રયહૃદ્યા ચ પલાલચવર્ણ પ્રયા॥ ૪૬॥
પરગાેગણગાે યા ચ પ્રભુસ્ત્રીરાૈદ્રતજૈસી ।
પ્રફુ લા ભાજેવદના પ્રફુ લપદ્મમા લની॥ ૪૭॥
પુ પ પ્રયા પુ પકુલા કુલપુ પ પ્રયાકુલા ।
પુ પસ્થા પુ પસઙ્કાશા પુ પકાેમલિવગ્રહા॥ ૪૮॥
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પાૈ પી પાનરતા પુ પમધપુાનરતા પ્રચા ।
પ્રતીચી પ્રચયાહ્લાદાે પ્રાચનાખ્યા ચ પ્રા ચકા॥ ૪૯॥
પરાેદરે ગુણાન દા પરાૈદાયર્ગુણ પ્રયા ।
પારા કાેિટ વિનરતા પદ્મસતૂ્રપ્રબાેિધની॥ ૫૦॥
પ્રયપ્રબાેધિનરતા પ્રચ ડનાદમાેિહની ।
પીવરા પીવરગ્ર થપ્રભેદા પ્રલયાપહા॥ ૫૧॥
પ્રલયા પ્રલયાન દા પ્રલયસ્થા પ્રયાે ગની ।
પ્રયાેગકુશલા પક્ષા પક્ષભેદપ્રકા શની॥ ૫૨॥
અેકપક્ષા દ્વપક્ષા ચ પ ચપક્ષપ્ર સ દ્ધદા ।
પલાશકુસમુાન દા પલાશપુ પમા લની॥ ૫૩॥
પલાશપુ પહાેમસ્થા પલાશચ્છદસં સ્થતા ।
પાત્રપક્ષા પીતવસ્ત્રા પીતવણર્પ્રકા શની॥ ૫૪॥
િનપીતકાલકૂટ ચ પીતસસંારસાગરા ।
પદ્મપત્રજલસ્થા ચ પદ્મપત્રિનવા સની॥ ૫૫॥
પદ્મમાલા પાપહરા પટ્ટા બરધરા પરા ।
પરિનવાર્ણદાત્રી ચ પરાશા પરશાસના॥ ૫૬॥
અ પ્રયિવિનહ ત્રી ચ પરસસં્કારપા લની ।
પ્ર તષ્ઠા પૂ જતા સદ્ધા પ્ર સદ્ધપ્રભવુાિદની॥ ૫૭॥
પ્રયાસ સ દ્ધદા ધા પ્રપ ચગુણના શની ।
પ્ર ણપત્યા પ્રા ણ શ યા પ્ર ત ષ્ઠતતનૂ પ્રયા॥ ૫૮॥
અપ્ર તષ્ઠા િનહ ત્રી ચ પાદપદ્મદ્વયા વતા ।
પાદા બુજપ્રેમભ ક્તપજૂ્યપ્રાણપ્રદાિયની॥ ૫૯॥
પૈશાચી ચ પ્રક્ષિપતા િપ શ્રદ્ધા િપતામહી ।
પ્રિપતામહપજૂ્યા ચ િપ લાેક વધાપરા॥ ૬૦॥
પનુભર્વા પનુ ર્ વા પાનૈઃપુ યગ ત સ્થતા ।
પ્રધાનબ લભક્ષાિદસુ પ્રયા પ્રયસા ક્ષણી॥ ૬૧॥
પતઙ્ગકાેિટ વાખ્યા પાવકસ્થા ચ પાવની ।
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પરજ્ઞાનાથર્દાત્રી ચ પરત ત્રાથર્સાિધની॥ ૬૨॥
પ્રત્યગ્જ્યાે તઃ વ પા ચ પ્રથમાપ્રથમા ણા ।
પ્રાતઃસ યા પાથર્સ યા પરસ યા વ િપણી॥ ૬૩॥
પ્રધાનવરદા પ્રાણજ્ઞાનિનણર્યકાિરણી ।
પ્રભ જના પ્રા જનેશી પ્રયાેગાેદ્રકેકાિરણી॥ ૬૪॥
પ્રફુ લપદદાત્રી ચ પ્રસમાયા પુરાેદયા ।
પવર્તપ્રાણરક્ષત્રી પવર્તાધારસા ક્ષણી॥ ૬૫॥
પવર્તપ્રાણશાેભા ચ પવર્તચ્છત્રકાિરણી ।
પવર્તા જ્ઞાનહત્ર ચ પ્રલયાેદયસા ક્ષણી॥ ૬૬॥
પ્રાર ધજનની કાલી પ્રદ્યુ જનની સરુા ।
પ્રાક્સુરેશ્વરપત્ની ચ પરવીરકુલાપહા॥ ૬૭॥
પરવીરિનય ત્રી ચ પરપ્રણવમા લની ।
પ્રણવેશી પ્રણવગા પ્રણવાદ્યાક્ષર પ્રયા॥ ૬૮॥
પ્રણવાણર્જપપ્રીતા પ્રાણ ત્યુ જયપ્રદા ।
પ્રણવાલઙૃ્કતા વ્યૂઢા પશભુક્ષણતપર્ણા॥ ૬૯॥
પશદુાષેહરા પાશપુતાસ્ત્રકાેિટધાિરણી ।
પ્રવે શની પ્રવેશાખ્યા પદ્મપત્રિત્રલાેચના॥ ૭૦॥
પશમુાંસાસવાન દા પશકુાેિટબ લ પ્રયા ।
પશધુમર્ક્ષયા પ્રાયાર્ પશતુપર્ણકાિરણી॥ ૭૧॥
પશશુ્રદ્ધાકર પજૂ્યા પશમુુ ડસમુા લની ।
પરવીરયાેગ શક્ષા પર સદ્ધા તયાે ગની॥ ૭૨॥
પરશકુ્રાેધમખુ્યાસ્ત્રા પરશપુ્રલયપ્રદા ।
પદ્મરાગમાલધરા પદ્મરાગાસન સ્થતા॥ ૭૩॥
પદ્મરાગમ ણશ્રેણીહારાલઙ્કારશાે ભતા ।
પરમધૂ લસાૈ દયર્મ રપાદુકા બુ ॥ ૭૪॥
હત્ર સમ તદુઃખાનાં િહર યહારશાે ભતા ।
હિરણાક્ષી હિરસ્થા ચ હરા હારાવતી િહરા॥ ૭૫॥
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હારકુ ડલશાેભાઢ ા હારકેયૂરમ ડતા ।
હરણસ્થા હાિકની ચ હાેમકમર્પ્રકા શની॥ ૭૬॥
હિરદ્રા હિરપજૂ્યા ચ હરમાલા હરેશ્વર ।
હરાતીતા હર સદ્ધા હ્ર ીકંાર હંસમા લની॥ ૭૭॥
હંસમ ત્ર વ પા ચ હંસમ ડલભેિદની ।
હંસઃ સાેઽહં મ ણકરા હંસરા પેિર સ્થતા॥ ૭૮॥
હીરકાભા હીરકસકૂધાિરણી હરમખેલા ।
હરકુ ડમખેલા ચ હાેમદ ડસમુખેલા॥ ૭૯॥
હરધર પ્રયાન દા હલીશાની હરાેદયા ।
હરપત્ની હરરતા સહંારિવગ્રહાે વલા॥ ૮૦॥
સહંારિનલયા હાલા હ્લ બંીજપ્રણવ પ્રયા ।
હલક્ષા હક્ષવણર્સ્થા હાિકની હરમાેિહની॥ ૮૧॥
હાહાહૂહૂ પ્રયાન દગાયનપે્રમસુ પ્રયા ।
હરભૂ તપ્રદા હાર પ્રયા હીરકમા લની॥ ૮૨॥
હીરકાભા હીરકસ્થા હરાધારા હર સ્થતા ।
હાલાિનષેિવતા િહ તા િહ તાલવન સ દ્ધદા॥ ૮૩॥
મહામાયા મહારાૈદ્ર મહાદેવિનષેિવતા ।
મહાનયા મહાદેવી મહા સદ્ધા મહાેદયા॥ ૮૪॥
મહાયાેગા મહાભદ્રા મહાયાેગે દ્રતાિરણી ।
મહાદ પ શખાકારા મહાદ પપ્રકા શની॥ ૮૫॥
મહાદ પપ્રકાશાખ્યા મહાશ્રદ્ધા મહામ તઃ ।
મહામહીયસી માેહના શની મહતી મહા॥ ૮૬॥
મહાકાલપૂ જતા ચ મહાકાલકુલેશ્વર ।
મહાયાેગી દ્રજનની માેહ સ દ્ધપ્રદાિયની॥ ૮૭॥
આહુ તસ્થાહુ તરતા હાે વેદમનુ પ્રયા ।
હૈયઙ્ગબીજભાેક્ત્રી ચ હૈયઙ્ગબીજસુ પ્રયા॥ ૮૮॥
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॥ હાિકનીસહસ્રનામ તાતે્ર॥

હે સ બાેધન પા ચ હે હેતાેઃ પરમાત્મ ।
હલનાથ પ્રયા દેવી િહતાિહતિવના શની॥ ૮૯॥
હ ત્રી સમ તપાપાનાં હલહેતપુ્રદાપ્રદા ।
હલહેતુચ્છલસ્થા ચ િહ લિહ લપ્રયા ગની॥ ૯૦॥
હુતાસનમખુી શૂ યા હિરણી હરત ત્રદા ।
હઠા કારગ તપ્રીતા સુ ટકાલઙૃ્કતા ઇલા॥ ૯૧॥
હલાયુધાદ્યજનની િહ લાેલા હેમબહીણી ।
હૈમી િહમસતુા હેમપવર્ત ઙ્ગસં સ્થરા॥ ૯૨॥
હરણાખ્યા હિરપ્રેમવિધની હરમાેિહની ।
હરમાતા હરપ્રજ્ઞા હુઙ્કાર હરપાવની॥ ૯૩॥
હેર બજનની હટ્ટમ યસ્થલિનવા સની ।
િહમકુ દે દુધવલા િહમપવર્તવા સની॥ ૯૪॥
હાે સ્થા હરહાલા ચ હેલાતીતા અહગર્ણા ।
અહઙ્કારા હેતુગતાર્ હેતુસ્થા િહતકાિરણી॥ ૯૫॥
હતભાગ્યિનહ ત્રી ચ હતાસદુ્બ દ્ધ િવકા ।
હેતુ પ્રયા મહારાત્રી અહાેરાખ્યા હરાેદ્ગમા॥ ૯૬॥
અહર્ણાિદ પ્રયા ચાહાર્ હાહાકારિનનાિદની ।
હનુમ ક પસસં્થાના હનુમ સ દ્ધદાિયની॥ ૯૭॥
હલાહલ પ્રયાઘાેરા મહાભીમા હલાયુધા ।
હ્સાૈઃ બીજ વ પા ચ હ્સા પ્રેતાખ્ય િપની॥ ૯૮॥
આહ્લાિદની ઇહાન દા અઘ્યર્ક્રા તા હરાચર્ના ।
હરભી તહરાહઃકા બીજહઃકામહક્ષરા॥ ૯૯॥
હેર બયાેગ સ દ્ધસ્થા હેર બાિદસતુ પ્રયા ।
હનનાખ્યા હેતનુા ી હઠાત્ સ દ્ધપ્રયાેગદા॥ ૧૦૦॥
ઉમા મહેશ્વર આદ્યા અન તાન તશ ક્તદા ।
આધારાહર્સરુક્ષા ચ ઈશ્વર ઉગ્રતાિરણી॥ ૧૦૧॥
ઉષેશ્વર ઉત્તમા ચ ઊ વર્પદ્મિવભેિદની ।
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ઋ દ્ધ સ દ્ધપ્રદા લાકાશબીજસુ સ દ્ધદા॥ ૧૦૨॥
તકસ્થા તકસ્થા વરાખવર્બીજગા ।
અેર ડપુ પહાેમાઢ ા અૈશ્વયર્દાનત પરા॥ ૧૦૩॥
આેડ્રપુ પ પ્રયા ૐકારાક્ષરા આૈષધ પ્રયા ।
અવર્ણાસારઃ અંશાખ્યા અઃસ્થા ચ કિપલા કલા॥ ૧૦૪॥
કૈલાસસ્થા કામધનેુઃ ખવાર્ ખેટકધાિરણી ।
ખરપુ પ પ્રયા ખડ્ગધાિરણી ખરગા મની॥ ૧૦૫॥
ગભીરા ગીતગાયત્રી ગવુાર્ ગુ તરા ગયા ।
ઘનકાેિટનાદકર ઘઘર્રા ઘાેરનાિદની॥ ૧૦૬॥
ઘનચ્છાયા ચા વણાર્ ચ ડકા ચા હા સની ।
ચા ચ દ્રમખુી ચા ચત્તભાવાથર્ગા મની॥ ૧૦૭॥
છત્રાિકની છલ ચ્છન્ના છાગમાંસિવનાેિદની ।
જયદા વી જ યા ચ મૂતૈ પશાે ભતા॥ ૧૦૮॥
જિયત્રી જયમુ ડાલી ઝઙ્કાર ઝ જનાિદકા ।
ટઙ્કારધાિરણી ટઙ્કબાણકામુર્કધાિરણી॥ ૧૦૯॥
ઠકુરાણી ઠઠઙ્કાર ડામરેશી ચ િડ ડમા ।
ઢક્કાનાદ પ્રયા ઢક્કા તવમાલા તલાતલા॥ ૧૧૦॥
ત મરા તાિરણી તારા ત ણા તાલ સ દ્ધદા ।
પ્તા ચ તજૈસી ચવૈ તુલનાતલવા સની॥ ૧૧૧॥
તાષેણા તાૈ લની તૈલગ ધામાેિદતિદઙ્મખુી ।
સ્થૂલ પ્રયા થકારાદ્યા સ્થ ત પા ચ સં સ્થરા॥ ૧૧૨॥
દ ક્ષણદેહનાદાક્ષા દક્ષપત્ની ચ દક્ષ ।
દાિરદ્ર્યદાષેહ ત્રી ચ દા ણાસ્ત્રિવભ જની॥ ૧૧૩॥
દંષ્ટ્રકરાલવદની દ ઘર્માત્રાદલા વતા ।
દેવમાતા દેવસનેા દેવપજૂ્યા દયાદશા॥ ૧૧૪॥
દ ક્ષાદાનપ્રદા દૈ યહ ત્રી દ ઘર્સકુુ તલા ।
દનજેુ દ્રિનહ ત્રી ચ દનુ િરિવમિદની॥ ૧૧૫॥
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દેશપૂજ્યા દાયદાત્રી દશનાસ્ત્રપ્રધાિરણી ।
દાસરક્ષા દેશરક્ષા િદગ બરિદગ બર ॥ ૧૧૬॥
િદક્પ્રભાપાટલવ્યાપ્તા દર ગ્ હિનવા સની ।
દશર્નસ્થા દાશર્િનકા દત્તભાયાર્ ચ દુગર્હા॥ ૧૧૭॥
દુગાર્ દ ઘર્મખુી દુઃખના શની િદિવસં સ્થતા ।
ધ યા ધનપ્રદા ધારા ધરણી ધાિરણી ધરા॥ ૧૧૮॥
તસાૈ દયર્વદના ધનદા ધા યવિધની ।
યાનપ્રાપ્તા યાનગ યા યાનજ્ઞાનપ્રકા શની॥ ૧૧૯॥
યેયા ધીરપૂ જતા ચ ધૂમેશી ચ ધુર ધરા ।
ધૂમકેતુહરા ધૂમા યેયા સવર્સરેુશ્વરઈ॥ ૧૨૦॥
ધમાર્થર્માેક્ષદા ધમર્ ચ તા ધમર્પ્રકા શની ।
ધૂ લ પા ચ ધવલા ધવલચ્છત્રધાિરણી॥ ૧૨૧॥
ધવલા બરધાત્રી ચ ધવલાસનસં સ્થતા ।
ધવલા િહમાલયધરા ધરણી સાધનિક્રયા॥ ૧૨૨॥
ધવલેશ્વરક યા ચ ધવલા વાધલામખુી ।
ધીરક યા ધમર્ક યા ધ્રવુ સ દ્ધપ્રદાિયની॥ ૧૨૩॥
ધ્રવુાન દા ધ્રવુશ્રદ્ધા ધ્રવુસ તાષેવિધની ।
નાિરકેલજલ નાતા નાિરકેલફલાસના॥ ૧૨૪॥
નાર નારાયણીશાના નમ્રપજૂનસુ પ્રયા ।
નરદેવરતા િનત્યગણગ ધવર્પૂ જતા॥ ૧૨૫॥
નરકિવહાિરણી ચવૈ નરકા તકકાિરણી ।
નરક્ષતે્રકલાદેવી નવકાેશિનવા સની॥ ૧૨૬॥
નાક્ષત્રિવદ્યા નાક્ષત્રી નક્ષત્રમ ડલ સ્થતા ।
પાેન્નાશકર નારાયણી નપૂુરધાિરણી॥ ૧૨૭॥
ત્યગીત પ્રયાનીતા નવીના નામશાિયની ।
નાનૈૂતનાસ્ત્રધરા િનત્યા નવપુ પવન સ્થતા॥ ૧૨૮॥
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નવપુ પપે્રમરતા નવચ પકમા લની ।
નવરત્નહારમાલા નવ બૂનદપ્રભા॥ ૧૨૯॥
નમસ્કાર પ્રયા િન દા વાદનાદપ્રણા શની ।
પવનાક્ષરમાલા ચ પવનાક્ષરમા લની॥ ૧૩૦॥
પરદાષેભયઙ્કારા પ્રચરદૂ્રપસં સ્થતા ।
પ્રસુ્ફિટતા ભાજેમાલાધાિરણી પ્રેમવા સની॥ ૧૩૧॥
પરમાન દસપ્તાનહર થુિનત બની ।
પ્રવાલમાલા લાેભાઙ્ગી પયાેદા શતિવગ્રહા॥ ૧૩૨॥
પયાેદક ણાકારા પાર પયાર્પ્રસાિદની ।
પ્રાર ભકમર્િનરતા પ્રાર ધભાેગદાિયની॥ ૧૩૩॥
પ્રેમ સ દ્ધકર પ્રેમધારા ગઙ્ગા બુશાે ભની ।
ફે પુ યવરાન દા ફે ભાજેનતાે ષણી॥ ૧૩૪॥
ફલદા ફલવધાર્ ચ ફલાહ્લાદિવનાેિદની ।
ફ ણમાલાધરા દેવી ફ ણહારાિદશાે ભની॥ ૧૩૫॥
ફણા ફણીકારમખુી ફણસ્થા ફ ણમ ડલા ।
સહસ્રફ ણસ પ્રાપ્તા ફુ લારિવ દમા લની॥ ૧૩૬॥
વાસકુ વ્યાસપજૂ્યા ચ વાસદેુવાચર્ન પ્રયા ।
વાસદેુવકલાવાચ્યા વાચકસ્થા વસુ સ્થતા॥ ૧૩૭॥
વજ્રદ ડધરાધારા િવરદા વાદસાિધની ।
વસ તકાલિનલયા વસાેદ્ધાર્રા વસુ ધરા॥ ૧૩૮॥
વપેમાનરક્ષકા ચ વપૂરક્ષા ષાસના ।
િવવ વ પ્રેમકુશલા િવદ્યાવાદ્યિવનાેિદની॥ ૧૩૯॥
િવિધિવદ્યાપ્રકાશા ચ િવિધ સદ્ધા તદાિયની ।
િવિધજ્ઞા વેદકુશલા વેદવાક્યિવવા સની॥ ૧૪૦॥
બલદેવપૂ જતા ચ બાલભાવપ્રપૂ જતા ।
બાલા વસમુતી વેદ્યા દ્ધમાતા બુધ પ્રયા॥ ૧૪૧॥
હ પ ત પ્રયા વીરપૂ જતા બાલચ દ્રકા ।
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॥ હાિકનીસહસ્રનામ તાતે્ર॥

િવગ્રહજ્ઞાનરક્ષા ચ વ્યાઘ્રચમર્ધરાવરા॥ ૧૪૨॥
વ્યથાબાેધાપહ ત્રી ચ િવસગર્મ ડલ સ્થતા ।
બાણભષૂાપૂ જતા વનમાલા િવહાયસી॥ ૧૪૩॥
વામદેવ પ્રયા વામપૂ પપરાયણા ।
ભદ્રા ભ્રમરવણાર્ ચ ભ્રામર ભ્રમરપ્રભા॥ ૧૪૪॥
ભાલચ દ્રધરા ભીમા ભીમનતે્રાભવાભવા ।
ભીમમખુી ભીમદેહા ભીમિવક્રમકાિરણી॥ ૧૪૫॥
ભીમશ્રદ્ધા ભીમપજૂ્યા ભીમાકારા તસુ દર ।
ભીમસઙ્ગ્રામજયદા ભીમાદ્યા ભીમભૈરવી॥ ૧૪૬॥
ભૈરવેશી ભૈરવી ચ સદાન દાિદભૈરવી ।
સદાન દભૈરવી ચ ભૈરવે દ્ર પ્રયઙ્કર ॥ ૧૪૭॥
ભ લાસ્ત્રધાિરણી ભૈમી ગવુંશપ્રકા શની ।
ભગર્પત્ની ભગર્માતા ભઙ્ગસ્થા ભઙ્ગભ ક્ષણી॥ ૧૪૮॥
ભક્ષ પ્રયા ભક્ષરતા કુ ડા ભાવભૈરવી ।
ભાવદા ભવદા ભાવપ્રભાવા ભાવના શની॥ ૧૪૯॥
ભાલ સ દૂર તલકા ભાલલાેકસકુુ ડલા ।
ભાલમાલાલકાશાેભા ભાસય તી ભવાણર્વા॥ ૧૫૦॥
ભવભી તહરા ભાલચ દ્રમ ડલવા સની ।
મદ્ભ્રમરનતે્રા જસુ દર ભીમસુ દર ॥ ૧૫૧॥
ભજન પ્રય પા ચ ભાવભાજેન સ દ્ધદા ।
ભ્રૂચ દ્રિનરતા બ દુચક્રભ્રપૂદ્મભેિદની॥ ૧૫૨॥
ભવપાશહરા ભીમભાવક દિનવા સની ।
મનાેયાેગ સ દ્ધદાત્રી માનસી મનસાે મહી॥ ૧૫૩॥
મહતી મીનભક્ષા ચ મીનચવર્ણત પરા ।
મીનાવતારિનરતા માંસચવર્ણત પરા॥ ૧૫૪॥
માંસ પ્રયા માંસ સદ્ધા સદ્ધમાંસિવનાેિદની ।
માયા મહાવીરપજૂ્યા મધપુ્રેમિદગ બર ॥ ૧૫૫॥
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માધવી મિદરામ યા મધુમાંસિનષેિવતા ।
મીનમુદ્રાભ ક્ષણી ચ મીનમુદ્રાપતિપણી॥ ૧૫૬॥
મુદ્રામૈથનુસં પ્તા મૈથનુાન દવિધની ।
મૈથનુજ્ઞાનમાેક્ષસ્થા મહામિહષમિદની॥ ૧૫૭॥
યજ્ઞશ્રદ્ધા યાેગ સદ્ધા યત્ની યત્નપ્રકા શની ।
યશાેદા યશ સ પ્રીતા યાવૈનસ્થા યમાપહા॥ ૧૫૮॥
રાસશ્રદ્ધાતુરારામરમણીરમણ પ્રયા ।
રાજ્યદા રજનીરાજવ લભા રામસુ દર ॥ ૧૫૯॥
ર તશ્ચાર ત પા ચ દ્રલાેકસર વતી ।
દ્રાણી રણચામુ ડા રઘવુંશપ્રકા શની॥ ૧૬૦॥

લ મીલ લાવતી લાેકા લાવ યકાેિટસ ભવા ।
લાેકાતીતા લક્ષણાખ્યા લઙ્ગધારા લવઙ્ગદા॥ ૧૬૧॥
લવઙ્ગપુ પિનરતા લવઙ્ગત સં સ્થતા ।
લે લહાના લયકર લીલાદેહપ્રકા શની॥ ૧૬૨॥
લાક્ષાશાેભાધરા લઙ્કા રત્નમાસવધાિરણી ।
લક્ષ પ સ દ્ધકર લક્ષમ ત્રપ્રકા શની॥ ૧૬૩॥
વ શની વશકત્ર ચ વ યકમર્િનવા સની ।
વેશાવે યા વેશવે યા વં શની વંશવિધની॥ ૧૬૪॥
વંશમાયા વજ્રશ દમાેિહની શ દ િપણી ।
શવા શવમયી શક્ષા શ શચૂડામ ણપ્રભા॥ ૧૬૫॥
શવયુગ્મભી તદા ચ શવયુગ્મભયાનકા ।
શવસ્થા શવવક્ષસ્થા શા દબાેધપ્રકા શની॥ ૧૬૬॥
ષટ્પદ્મભેિદની ષટ્કા ષટ્કાેણય ત્રમ યગા ।
ષટ્ચક્રસારદા સારા સારા સારસરાે હા॥ ૧૬૭॥
સમનાિદિનહ ત્રી ચ સ દ્ધદા સશંયાપહા ।
સસંારપૂ જતા ધ યા સપ્તમ ડલસા ક્ષણી॥ ૧૬૮॥
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॥ હાિકનીસહસ્રનામ તાતે્ર॥

સુ દર સુ દરપ્રીતા સુ દરાન દવિધની ।
સુ દરાસ્યા સનુવસ્ત્રી સાૈ દયર્ સ દ્ધદાિયની॥ ૧૬૯॥
િત્રસુ દર સવર્ર ચ સવાર્ િત્રપુરસુ દર ।
યામલા સવર્માતા ચ સખ્યભાવ પ્રયા વરા॥ ૧૭૦॥
સાક્ષા કાર સ્થતા સાક્ષા સા ક્ષણી સવર્સા ક્ષણી ।
હાિકની શાિકનીમાતા શાિકની કાિકની પ્રયા॥ ૧૭૧॥
હાિકની લાિકનીમાતા હાિકની રાિકણી પ્રયા ।
હાિકની ડાિકનીમાતા હરા કુ ડ લની હયા॥ ૧૭૨॥
હયસ્થા હયતજેઃસ્થા હ્સાબીજપ્રકા શની ।
લવણા બુ સ્થતા લક્ષગ્ર થભેદનકાિરણી॥ ૧૭૩॥
લક્ષકાેિટભાસ્કરાભા લક્ષબ્રહ્મા ડકાિરણી ।
ક્ષણદ ડપલાકારા ક્ષપાક્ષાેભિવના શની॥ ૧૭૪॥
ક્ષતે્રપાલાિદવટુકગણેશયાે ગની પ્રયા ।
ક્ષયરાેગહરા ક્ષાૈણી ક્ષાલનસ્થાક્ષર પ્રયા॥ ૧૭૫॥
ક્ષાદ્ય વરા ત સ દ્ધસ્થા ક્ષાિદકા તપ્રકા શની ।
ક્ષારા બુ તક્તિનકરા ક્ષ તદુઃખિવના શની॥ ૧૭૬॥
િન્ન ત્તઃ ક્ષણજ્ઞાની વ લભા ક્ષણભઙ્ગુરા ।

ઇત્યેતત્ ક થતં નાથ હાિક યાઃ કુલશખેર॥ ૧૭૭॥
સહસ્રનામયાેગાઙ્ગમષ્ટાેત્તરશતા વતમ્ ।
યઃ પઠેિન્નયતઃ શ્રીમાન્ સ યાેગી નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૭૮॥
અસ્ય મરણમાત્રેણ વીરાે યાેગેશ્વરાે ભવેત્ ।
અસ્યાિપ ચ ફલં વક્તું કાેિટવષર્શતૈરિપ॥ ૧૭૯॥
શક્યતે નાિપ સહસા સકં્ષપેાત્ સ ફલમ્ ।
આયુરારાેગ્યમા ાે ત િવશ્વાસં શ્રીગુરાેઃ પદૈઃ॥ ૧૮૦॥
સાર સ દ્ધકરં પુ યં પિવતં્ર પાપનાશનમ્ ।
અત્ય તદુઃખદહનં સવર્સાૈભાગ્યદાયકમ્॥ ૧૮૧॥
પઠનાત્ સવર્દા યાેગ સ દ્ધમા ાે ત યાે ગરાટ્ ।
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દેહ સ દ્ધઃ કાવ્ય સ દ્ધજ્ઞાર્ન સ દ્ધભર્વેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૧૮૨॥
વાચાં સ દ્ધઃ ખડ્ગ સ દ્ધઃ ખેચર વમવા ુયાત્ ।
ત્રૈલાેક્યવ લભાે યાેગી સવર્કામાથર્ સ દ્ધભાક્॥ ૧૮૩॥
અપ્રકા યં મહારત્નં પિઠ વા સ દ્ધમા ુયાત્ ।
અસ્ય પ્રપઠનનેાિપ ભ્રપૂદ્મે ચત્તમપર્યન્॥ ૧૮૪॥
યશાેભાગ્યમવા ાે તરાજરાજેશ્વરાે ભવેત્ ।
ડાિકની સ દ્ધમા ાે ત કુ ડલીવશમાનયેત્॥ ૧૮૫॥
યાનાત્મા સાધકે દ્રશ્ચ ય તભૂર્ વા શભુે િદને ।
યાનં કુયાર્ત્ પદ્મમ યક ણકાયાં શખાલયે॥ ૧૮૬॥
ભ્રૂમ યે ચક્રસારે ચ યા વા યા વા પઠેદ્ યિદ ।
રાિકણી સ દ્ધમા ાે ત દેવતાદશર્નં લભેત્॥ ૧૮૭॥
ભાગ્ય સ દ્ધમવા ાે ત િનતં્ય પ્રપઠનાદ્યતઃ ।
સાક્ષા સ દ્ધમવા ાે ત શ ક્તયુક્તઃ પઠેદ્યિદ॥ ૧૮૮॥
િહર યાક્ષી લાિકનીશા વશમા ાે ત ધૈયર્વાન્ ।
રાિત્રશષેે સમુ થાય પઠેદ્ યિદ શવાલયે॥ ૧૮૯॥
પૂ તે વા જપા તે વા વારમેકં પઠેદ્યિદ ।
વીર સ દ્ધમવા ાે ત કાિકનીવશમાનયેત્॥ ૧૯૦॥
રાિત્ર વ્યા ય પઠેદ્ય તુ શદુ્ધચેતા જતે દ્રયઃ ।
શ યાયાં ચ ડકાગેહે મધુગેહેઽથવા પનુઃ॥ ૧૯૧॥
શાિકની સ દ્ધમા ાે ત સવર્દેશે ચ સવર્દા ।
પ્રભાતે ચ સમુ થાય શદુ્ધાત્મા પ ચમે િદને॥ ૧૯૨॥
અમાવાસ્યાસુ િવજ્ઞાયાં શ્રવણાયાં િવશષેતઃ ।
શકુ્લપકે્ષ નવ યાં તુ કૃ ણપક્ષેઽષ્ટમીિદને॥ ૧૯૩॥
ભાયાર્યુક્તઃ પઠેદ્ય તુ વશમા ાે ત ભપૂ તમ્ ।
અેકાક િનજર્ને દેશે કામજેતા મહાબલી॥ ૧૯૪॥
પ્રપઠેદ્ રાિત્રશષેે ચ સ ભવેત્ સાધકાેત્તમઃ ।
ક પદુ્રમસમાે દાતા દેવજેતા ન સશંયઃ॥ ૧૯૫॥
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શવશ ક્તમ યભાગે ય તં્ર સસં્થા ય યત્નતઃ ।
પ્રપઠેત્ સાધકે દ્રશ્ચ સવર્જ્ઞાતા સ્થરાશયઃ॥ ૧૯૬॥
અેકા તિનજર્ને ર યે તપઃ સ દ્ધફલાેદયે ।
દેશે સ્થ વા પઠેદ્ય તુ વન્મુ ક્ત ફલં લભેત્॥ ૧૯૭॥
અકાલેઽિપ સકાલેઽિપ પિઠ વા સ દ્ધમા ુયાત્ ।
િત્રકાલં ય તુ પઠ ત પ્રા તરે વા ચતુ પથે॥ ૧૯૮॥
યાે ગનીનાં પ તઃ સાક્ષાદાયુ ર્ દ્ધદ ને િદને ।
વારમેકં પઠેદ્ય તુ મખૂા વા પ ડતાેઽિપ વા॥ ૧૯૯॥
વાચામીશાે ભવેત્ ક્ષપં્ર યાેગયુક્તાે ભવેદ્ ધ્રવુમ્ ।
સ ભાિવતાે ભવેદેકં વારપાઠેન ભૈરવ॥ ૨૦૦॥
જ વા કાલમહા ત્યું દેવીભ ક્તમવા ુયાત્ ।
પિઠ વા વારમેકં તુ યાત્રાં કુવર્ ત યે જનાઃ॥ ૨૦૧॥
દેવીદશર્ન સ દ્ધ ચ પ્રાપ્તાે યાેગમવા ુયાત્ ।
પ્રત્યેકં નામમુચ્ચાયર્ યાે યાગમનુસ ચરેત્॥ ૨૦૨॥
સ ભવને્મમ પતુ્રાે િહ સવર્કામફલં લભેત્ ।
સવર્યજ્ઞફલં જ્ઞાન સ દ્ધમા ાે ત યાે ગરાટ્॥ ૨૦૩॥
ભૂતલે ભૂ તાંનાથાે મહા સદ્ધાે મહાકિવઃ ।
ક ઠે શીષ દક્ષભજેુ પુ ષાે ધારયેદ્યિદ॥ ૨૦૪॥
યાે ષદ્વામભજેુ વા સવર્ સ દ્ધમવા ુયાત્ ।
ગાેરાેચનાકુઙુ્કમને રક્તચ દનકેન ચ॥ ૨૦૫॥
યાવકૈવાર્ મહેશાિન લખને્મ તં્ર સમાિહતઃ ।
આદ્યા દેવી પરપ્રાણ સ દ્ધમા ાે ત િન શ્ચતમ્॥ ૨૦૬॥
લઙ્ગં પીઠે પૂ ણમાયાં કૃ ણચતુદર્શીિદને ।
ભાૈમવારે મ યરાત્રાૈ પિઠ વા કામ સ દ્ધભાક્॥ ૨૦૭॥
િક ન સદ્ ય ત ભખૂ ડે અજરામર અેવ સઃ ।
રમણીકાેિટભતાર્ સ્યાદ્ વષર્દ્વાદશપાઠતઃ॥ ૨૦૮॥
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અષ્ટવષર્પ્રપાઠેન કાયપ્રવેશ સ દ્ધભાક્ ।
ષડ્વષર્માત્રપાઠેન કુબેરસદશૃાે ધની॥ ૨૦૯॥
વારૈકમાત્રપાઠેન વષ વષ િદને િદને ।
સ ભવેત્ પ ચત વજ્ઞાે ત વજ્ઞાની ન સશંયઃ॥ ૨૧૦॥
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે વસતે્ ક પત્રયં ભુિવ ।
યઃ પઠેત્ સપ્તધા નાથ સપ્તાહિન િદને િદને॥ ૨૧૧॥
રાત્રાૈ વારત્રયં ધીમાન્ પિઠ વા ખેચરાે ભવેત્ ।
અ શ્વની શકુ્લપકે્ષ ચ રાેિહ ય સતપક્ષકે॥ ૨૧૨॥
અષ્ટ યાં િહ નવ યાં તુ પઠેદ્ વારત્રયં િન શ ।
િદવસે વારમેકં તુ સ ભવેત્ પ ચત વિવત્॥ ૨૧૩॥
અનાયાસને દેવેશ પ ચામરાિદ સ દ્ધભાક્ ।
ખેચર મેલનં તસ્ય િનતં્ય ભવ ત િન શ્ચતમ્॥ ૨૧૪॥
વગ મત્ય ચ પાતાલે ક્ષણાિન્નઃસર ત ધ્રવુમ્ ।
અ ગ્ ત ભં જલ ત ભં વાત ત ભં કરાે ત સઃ॥ ૨૧૫॥
પ ચત વક્રમેણવૈ મશાને ય તુ સ પઠેત્ ।
સ ભવેદ્ દેવદેવેશઃ સદ્ધા તસારપ ડતઃ॥ ૨૧૬॥
શકૂરાસવસયંુક્તઃ કુલદ્રવ્યેણ વા પનુઃ ।
બ વમૂલે પીઠમૂલે િવધાનને પ્રપજૂયેત્ ।
પરેણ પરમા દેવી તુષ્ટા ભવ ત સ દ્ધદા॥ ૨૧૭॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ઉત્તરત ત્રે ભૈરવભૈરવીસવંાદે
હાિકનીસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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