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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
નારદપ ચરાત્રે જ્ઞાના તસારતઃ

શ્રીપાવર્ત્યુવાચ -
દેવદેવ જગન્નાથ ભક્તાનુગ્રહકારક ।
યદ્ય ત મિય કા યં મિય યદ્ય ત તે દયા॥ ૧॥
યદ્યત્ વયા િનગિદતં ત સવ મે શ્રુતં પ્રભાે ।
ગુહ્યાદ્ ગુહ્યતરં યત્તુ યત્તે મન સ કાશતે॥ ૨॥
વયા ન ગિદતં યત્તુ ય મૈ ક મૈ કદચન ।
ત માત્ કથય દેવેશ સહસ્રં નામ ચાેત્તમમ્॥ ૩॥
શ્રીરાધાયા મહદેવ્યા ગાે યા ભ ક્તપ્રસાધનમ્ ।
બ્રહ્મા ડકત્ર હત્ર સા કથં ગાપેી વમાગતા॥ ૪॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ -

દેિવ િવ ચત્રાથા કથાં પાપહરાં શભુામ્ ।
ના ત જન્માિન કમાર્ ણ તસ્યા નનંૂ મહેશ્વિર॥ ૫॥
યદા હિરશ્ચિરત્રા ણ કુ તે કાયર્ગાેરવાત્ ।
તદા િવધતે પા ણ હિરસાિન્ન યસાિધની॥ ૬॥
તસ્યા ગાપેી વભાવસ્યકારણં ગિદતં પુરા ।
ઇદાની ં દેવે શ ના ાં ચવૈ સહસ્રકમ્॥ ૭॥
યન્મયા ક થતં નવૈ ત ત્રે વિપ કદાચન ।
તવ નેહા પ્રવક્ષ્યા મ ભ યા ધાય મુમુ ભઃ॥ ૮॥
મમ પ્રાણસમા િવદ્યા ભવ્યતે મે વહિનશમ્ ।

વ ગિરજે િનતં્ય પઠ વ ચ યથામ ત॥ ૯॥
યસ્યાઃ પ્રસાદાત્ કૃ ણ તુ ગાેલાેકેશઃ પરઃ પ્રભુઃ ।
અસ્યા નામસહસ્રસ્ય ઋ ષનાર્રદ અેવ ચ ।
દેવી રાધા પરા પ્રાેક્તા ચતવુર્ગર્પ્રસાિધની॥ ૧૦॥
॥અથ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

શ્રીરાધા રાિધકા કૃ ણવ લભા કૃ ણસ યુતા ।
દાવનેશ્વર કૃ ણ પ્રયા મદનમાેિહની॥ ૧૧॥

શ્રીમતી કૃ ણકા તા ચ કૃ ણાન દપ્રદાિયની ।
યશ વની યશાેગ યા યશાેદાન દવ લભા॥ ૧૨॥
દામાેદર પ્રયા ગાપેી ગાપેાન દકર તથા ।
કૃ ણાઙ્ગવા સની હૃદ્યા હિરકા તા હિર પ્રયા॥ ૧૩॥
પ્રધાનગાેિપકા ગાપેક યા ત્રૈલાેક્યસુ દર ।
દાવનિવહાિરણી િવક શતમખુા બુ ॥ ૧૪॥

ગાેકુલાન દકત્ર ચ ગાેકુલાન દદાિયની ।
ગ તપ્રદા ગીતગ યા ગમનાગમન પ્રયા॥ ૧૫॥
િવ પ્રયા િવ કા તા િવ ણાેરઙ્ગિનવા સની ।
યશાેદાન દપત્ની ચ યશાેદાન દગેિહની॥ ૧૬॥
કામાિરકા તા કામેશી કામલાલસિવગ્રહા ।
જયપ્રદા જયા વા વાન દપ્રદાિયની॥ ૧૭॥
ન દન દનપત્ની ચ ષભાનુસતુા શવા ।
ગણા યક્ષા ગવા યક્ષા ગવાં ગ તરનુત્તમા॥ ૧૮॥
કા ચનાભા હેમગાત્રા કા ચનાઙ્ગદધાિરણી ।
અશાેકા શાેકરિહતા િવશાેકા શાેકના શની॥ ૧૯॥
ગાયત્રી વેદમાતા ચ વેદાતીત િવદુત્તમા ।
ની તશાસ્ત્ર પ્રયા ની તગ તમર્ તરભીષ્ટદા॥ ૨૦॥
વેદ પ્રયા વેદગભાર્ વેદમાગર્પ્રવિધની ।
વેદગ યા વેદપરા િવ ચત્રકનકાે વલા॥ ૨૧॥
તથાે વલપ્રદા િનત્યા તથવૈાે વલગાિત્રકા ।
ન દ પ્રયા ન દસતુાર યાઽઽન દપ્રદા શભુા॥ ૨૨॥
શભુાઙ્ગી િવમલાઙ્ગી ચ િવલ સ યપરા જતા ।
જનની જન્મશૂ યા ચ જન્મ ત્યુજરાપહા॥ ૨૩॥
ગ તગર્ તમતાં ધાત્રી ધા યાન દપ્રદાિયની ।
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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

જગન્નાથ પ્રયા શલૈવા સની હેમસુ દર ॥ ૨૪॥
િકશાેર કમલા પદ્મા પદ્મહ તા પયાેદદા ।
પય વની પયાેદાત્રી પિવત્રી સવર્મઙ્ગલા॥ ૨૫॥
મહા વપ્રદા કૃ ણકા તા કમલસુ દર ।
િવ ચત્રવા સની ચત્રવા સની ચત્ર િપણી॥ ૨૬॥
િનગુર્ણા સકુુલીના ચ િન કુલીના િનરાકુલા ।
ગાેકુલા તરગેહા ચ યાેગાન દકર તથા॥ ૨૭॥
વે વાદ્યા વે ર તઃ વે વાદ્યપરાયણા ।
ગાપેાલસ્ય પ્રયા સાૈ ય પા સાૈ યકુલાેદ્વહા॥ ૨૮॥
માેહામાેહા િવમાેહા ચ ગ તિનષ્ઠા ગ તપ્રદા ।
ગીવાર્ણવ દ્યા ગવાર્ણા ગવાર્ણગણસિેવતા॥ ૨૯॥
લ લતા ચ િવશાેકા ચ િવશાખા ચત્રમા લની ।
જતે દ્રયા શદુ્ધસ વા કુલીના કુલદ િપકા॥ ૩૦॥
દ પ પ્રયા દ પદાત્રી િવમલા િવમલાેદકા ।
કા તારવા સની કૃ ણા કૃ ણચ દ્ર પ્રયા મ તઃ॥ ૩૧॥
અનુત્તરા દુઃખહ ત્રી દુઃખકત્ર કુલાેદ્વહા ।
મ તલર્ મી ર્ તલર્ કા તઃ પુ ષ્ટઃ તઃ ક્ષમા॥ ૩૨॥
ક્ષીરાેદશાિયની દેવી દેવાિરકુલમિદની ।
વૈ ણવી ચ મહાલ મીઃ કુલપજૂ્યા કુલ પ્રયા॥ ૩૩॥
સહંત્ર સવર્દૈત્યાનાં સાિવત્રી વેદગા મની ।
વેદાતીતા િનરાલ બા િનરાલ બગણ પ્રયા॥ ૩૪॥
િનરાલ બજનૈઃ પજૂ્યા િનરાલાેકા િનરાશ્રયા ।
અેકાઙ્ગી સવર્ગા સવે્યા બ્રહ્મપત્ની સર વતી॥ ૩૫॥
રાસ પ્રયા રાસગ યા રાસાિધષ્ઠા દેવતા ।
ર સકા ર સકાન દા વયમ્ રાસશે્વર પરા॥ ૩૬॥
રાસમ ડલમ યસ્થા રાસમ ડલશાે ભતા ।
રાસમ ડલસવે્યા ચ રાસક્ર ડા મનાેહરા॥ ૩૭॥
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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

પુ ડર કાક્ષિનલયા પુ ડર કાક્ષગેિહની ।
પુ ડર કાક્ષસવે્યા ચ પુ ડર કાક્ષવ લભા॥ ૩૮॥
સવર્ વેશ્વર સવર્ વવ દ્યા પરા પરા ।
પ્રકૃ તઃ શ ભુકા તા ચ સદા શવમનાેહરા॥ ૩૯॥

પપાસા દયા િનદ્રા ભ્રા તઃ શ્રા તઃ ક્ષમાકુલા ।
વધૂ પા ગાપેપત્ની ભારતી સદ્ધયાેગીની॥ ૪૦॥
સત્ય પા િનત્ય પા િનત્યાઙ્ગી િનત્યગેિહની ।
સ્થાનદાત્રી તથા ધાત્રી મહાલ મીઃ વય પ્રભા॥ ૪૧॥
સ ધુક યાઽઽસ્થાનદાત્રી દ્વારકાવા સની તથા ।
બુ દ્ધઃ સ્થ તઃ સ્થાન પા સવર્કારણકારણા॥ ૪૨॥
ભક્ત પ્રયા ભક્તગ યા ભક્તાન દપ્રદાિયની ।
ભક્તક પદુ્રમાતીતા તથાતીતગુણા તથા॥ ૪૩॥
મનાેઽિધષ્ઠા દેવી ચ કૃ ણપ્રેમપરાયણા ।
િનરામયા સાૈ યદાત્રી તથા મદનમાેિહની॥ ૪૪॥
અેકાનંશા શવા ક્ષેમા દુગાર્ દુગર્ તના શની ।
ઈશ્વર સવર્વ દ્યા ચ ગાપેનીયા શભુઙ્કર ॥ ૪૫॥
પા લનીસવર્ભૂતાનાં તથા કામાઙ્ગહાિરણી ।
સદ્યાેમુ ક્તપ્રદા દેવી વેદસારા પરા પરા॥ ૪૬॥
િહમાલયસતુા સવાર્ પાવર્તી ગિર સતી ।
દક્ષક યા દેવમાતા મ દલ હરે તનુઃ॥ ૪૭॥
દાર ય પ્રયા દા દાવનિવલા સની ।

િવલા સની વૈ ણવી ચ બ્રહ્મલાેકપ્ર ત ષ્ઠતા॥ ૪૮॥
ક્મણી રેવતી સત્યભામા બવતી તથા ।

સલુ મણા મત્રિવ દા કા લ દ જહ્નકુ યકા॥ ૪૯॥
પિરપૂણાર્ પૂણર્તરા તથા હૈમવતી ગ તઃ ।
અપવૂાર્ બ્રહ્મ પા ચ બ્રહ્મા ડપિરપા લની॥ ૫૦॥
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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

બ્રહ્મા ડભા ડમદ્યસ્થા બ્રહ્મા ડભા ડ િપણી ।
અ ડ પા ડમ યસ્થા તથા ડપિરપા લની॥ ૫૧॥
અ ડબાહ્યા ડસહંત્ર શવબ્રહ્મહિર પ્રયા ।
મહાિવ પ્રયા ક પ ક્ષ પા િનર તરા॥ ૫૨॥
સારભૂતા સ્થરા ગાૈર ગાૈરાઙ્ગી શ શશખેરા ।
શ્વેતચ પકવણાર્ભા શ શકાેિટસમપ્રભા॥ ૫૩॥
માલતી માલ્યભષૂાઢ ા માલતીમાલ્યધાિરણી ।
કૃ ણ તુતા કૃ ણકા તા દાવનિવલા સની॥ ૫૪॥
તુલસ્યિધષ્ઠા દેવી સસંારાણર્વપારદા ।
સારદાઽઽહારદા ભાેદા યશાેદા ગાપેન દની॥ ૫૫॥
અતીતગમના ગાૈર પરાનુગ્રહકાિરણી ।
ક ણાણર્વસ પૂણાર્ ક ણાણર્વધાિરણી॥ ૫૬॥
માધવી માધવમનાેહાિરણી યામવ લભા ।
અ ધકારભય વ તા મઙ્ગલ્યા મઙ્ગલપ્રદા॥ ૫૭॥
શ્રીગભાર્ શ્રીપ્રદા શ્રીશા શ્રીિનવાસાચ્યુત પ્રયા ।
શ્રી પા શ્રીહરા શ્રીદા શ્રીકામા શ્રી વ િપણી॥ ૫૮॥
શ્રીદામાન દદાત્રી ચ શ્રીદામેશ્વરવ લભા ।
શ્રીિનત બા શ્રીગણેશા શ્રી વ પા શ્રતા શ્રુ તઃ॥ ૫૯॥
શ્રીિક્રયા િપણી શ્રીલા શ્રીકૃ ણભજના વતા ।
શ્રીરાધા શ્રીમતી શ્રેષ્ઠા શ્રેષ્ઠ પા શ્રુ ત પ્રયા॥ ૬૦॥
યાેગેશી યાેગમાતા ચ યાેગા તતા યુગ પ્રયા ।
યાેગ પ્રયા યાેગગ યા યાે ગનીગણવ દતા॥ ૬૧॥
જવાકુસમુસઙ્કાસા દાિડમીકુસમુાપેમા ।
નીલા બરધરા ધીરા ધૈયર્ પધરા તઃ॥ ૬૨॥
રત્ન સહાસનસ્થા ચ રત્નકુ ડલભૂ ષતા ।
રત્નાલઙ્કારસ યુક્તા રત્નમાલાધરા પરા॥ ૬૩॥
રત્ને દ્રસારહારાઢ ા રત્નમાલાિવભૂ ષતા ।
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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ઇ દ્રનીલમ ણ ય તપાદપદ્મશભુા શુ ચઃ॥ ૬૪॥
કા ત્તક પાૈણર્માસી ચ અમાવસ્યા ભયાપહા ।
ગાેિવ દરાજગ્ િહની ગાેિવ દગણપૂ જતા॥ ૬૫॥
વૈકુ ઠનાથગ્ િહણી વૈકુ ઠપરમાલયા ।
વૈકુ ઠદેવદેવાઢ ા તથા વૈકુ ઠસુ દર ॥ ૬૬॥
મહાલસા વેદવતી સીતા સા વી પ તવ્રતા ।
અન્નપૂણાર્ સદાન દ પા કૈવલ્યસુ દર ॥ ૬૭॥
કૈવલ્યદાિયની શ્રેષ્ઠા ગાપેીનાથમનાેહરા ।
ગાપેીનાથેશ્વર ચ ડી નાિયકાનયના વતા॥ ૬૮॥
નાિયકા નાયકપ્રીતા નાયકાન દ િપણી ।
શષેા શષેવતી શષે િપણી જગદ બકા॥ ૬૯॥
ગાપેાલપા લકા માયા યાઽઽન દપ્રદા તથા ।
કુમાર યાવૈનાન દા યવુતી ગાપેસુ દર ॥ ૭૦॥
ગાપેમાતા નક ચ જનકાન દકાિરણી ।
કૈલાસવા સની ર ભા વૈરાગ્યાકુલદ િપકા॥ ૭૧॥
કમલાકા તગ્ િહની કમલા કમલાલયા ।
ત્રૈલાેક્યમાતા જગતામિધષ્ઠાત્રી પ્રયા બકા॥ ૭૨॥
હરકા તા હરરતા હરાન દપ્રદાિયની ।
હરપત્ની હરપ્રીતા હરતાષેણત પરા॥ ૭૩॥
હરેશ્વર રામરતા રામા રામેશ્વર રમા ।
યામલા ચત્રલખેા ચ તથા ભવુનમાેિહની॥ ૭૪॥
સગુાપેી ગાપેવિનતા ગાપેરાજ્યપ્રદા શભુા ।
અઙ્ગાવપૂણાર્ માહેયી મ સ્યરાજસતુા સતી॥ ૭૫॥
કાૈમાર નાર સહી ચ વારાહી નવદુ ગકા ।
ચ ચલા ચ ચલામાેદા નાર ભવુનસુ દર ॥ ૭૬॥
દક્ષયજ્ઞહરા દાક્ષી દક્ષક યા સલુાેચના ।
ર ત પા ર તપ્રીતા ર તશ્રેષ્ઠા ર તપ્રદા॥ ૭૭॥
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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ર તલર્ મણગેહસ્થા િવર ભવુનેશ્વર ।
શઙ્કા પદા હરે ર્યા મા કુલવ દતા॥ ૭૮॥
બકુલા બકુલામાેદધાિરણી યમનુા જયા ।
િવજયા જયપત્ની ચ યમલાજુર્નભ જની॥ ૭૯॥
વકે્રશ્વર વક્ર પા વક્રવીક્ષણવી ક્ષતા ।
અપરા જતા જગન્નાથા જગન્નાથેશ્વર ય તઃ॥ ૮૦॥
ખેચર ખેચરસતુા ખેચર વપ્રદાિયની ।
િવ વક્ષઃસ્થલસ્થા ચ િવ ભાવનત પરા॥ ૮૧॥
ચ દ્રકાેિટસગુાત્રી ચ ચ દ્રાનનમનાેહર ।
સવેાસવે્યા શવા ક્ષેમા તથા ક્ષેમકાર વધૂઃ॥ ૮૨॥
યાદવે દ્રવધૂઃ સવે્યા શવભક્તા શવા વતા ।
કેવલા િન ફલા સૂ મા મહાભીમાઽભયપ્રદા॥ ૮૩॥
મૂત પા જૈમૂતી જતા મત્રપ્રમાેિદની ।

ગાપેાલવિનતા ન દા કુલજે દ્રિનવા સની॥ ૮૪॥
જય તી યમનુાઙ્ગી ચ યમનુાતાષેકાિરણી ।
ક લક મષભઙ્ગા ચ ક લક મષના શની॥ ૮૫॥
ક લક મષ પા ચ િનત્યાન દકર કૃપા ।
કૃપાવતી કુલવતી કૈલાસાચલવા સની॥ ૮૬॥
વામદેવી વામભાગા ગાેિવ દ પ્રયકાિરણી ।
નરે દ્રક યા યાેગેશી યાે ગની યાેગ િપણી॥ ૮૭॥
યાેગ સદ્ધા સદ્ધ પા સદ્ધક્ષતે્રિનવા સની ।
ક્ષતે્રાિધષ્ઠા પા ચ ક્ષતે્રાતીતા કુલપ્રદા॥ ૮૮॥
કેશવાન દદાત્રી ચ કેશવાન દદાિયની ।
કેશવા કેશવપ્રીતા કેશવી કેશવ પ્રયા॥ ૮૯॥
રાસક્ર ડાકર રાસવા સની રાસસુ દર ।
ગાેકુલા વતદેહા ચ ગાેકુલ વપ્રદાિયની॥ ૯૦॥
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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

લવઙ્ગના ી નારઙ્ગી નારઙ્ગકુલમ ડના ।
અેલાલવઙ્ગકપૂર્રમખુવાસમખુા વતા॥ ૯૧॥
મખુ્યા મખુ્યપ્રદા મખુ્ય પા મખુ્યિનવા સની ।
નારાયણી કૃપાતીતા ક ણામયકાિરણી॥ ૯૨॥
કા યા ક ણા કણાર્ ગાેકણાર્ નાગક ણકા ।
સિપણી કાૈ લની ક્ષતે્રવા સની જગદ વયા॥ ૯૩॥
જિટલા કુિટલા નીલા નીલા બરધરા શભુા ।
નીલા બરિવધાત્રી ચ નીલક ઠ પ્રયા તથા॥ ૯૪॥
ભ ગની ભા ગની ભાેગ્યા કૃ ણભાેગ્યા ભગેશ્વર ।
બલેશ્વર બલારા યા કા તા કા તિનત બની॥ ૯૫॥
િનત બની પવતી યવુતી કૃ ણપીવર ।
િવભાવર વતે્રવતી સઙ્કટા કુિટલાલકા॥ ૯૬॥
નારાયણ પ્રયા શલૈા ક્કણીપિરમાેિહતા ।
દકૃ્પાતમાેિહતા પ્રાતરા શની નવની તકા॥ ૯૭॥
નવીના નવનાર ચ નારઙ્ગફલશાે ભતા ।
હૈમી હેમમખુી ચ દ્રમખુી શ શસશુાેભના॥ ૯૮॥
અધર્ચ દ્રધરા ચ દ્રવ લભા રાેિહણી ત મઃ ।
ત મઙ્ગ્લકુલામાેદમ સ્ય પાઙ્ગહાિરણી॥ ૯૯॥
કાિરણી સવર્ભૂતાનાં કાયાર્તીતા િકશાેિરણી ।
િકશાેરવ લભા કેશકાિરકા કામકાિરકા॥ ૧૦૦॥
કામેશ્વર કામકલા કા લ દ કૂલદ િપકા ।
ક લ દતનયાતીરવા સની તીરગેિહની॥ ૧૦૧॥
કાદ બર પાનપરા કુસમુામાેદધાિરણી ।
કુમુદા કુમુદાન દા કૃ ણેશી કામવ લભા॥ ૧૦૨॥
તકાર્લી વજૈય તી ચ િન બદાિડમ િપણી ।
બ વ ક્ષ પ્રયા કૃ ણા બરા બ વાપેમ તની॥ ૧૦૩॥
બ વા ત્મકા બ વવપુ બ વ ક્ષિનવા સની ।
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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

તુલસીતાે ષકા તૈ તલાન દપિરતાે ષકા॥ ૧૦૪॥
ગજમુક્તા મહામુક્તા મહામુ ક્તફલપ્રદા ।
અનઙ્ગમાેિહની શ ક્ત પા શ ક્ત વ િપણી॥ ૧૦૫॥
પ ચશ ક્ત વ પા ચ શશૈવાન દકાિરણી ।
ગજે દ્રગા મની યામલતાઽનઙ્ગલતા તથા॥ ૧૦૬॥
યાે ષચ્છ્ ક્ત વ પા ચ યાે ષદાન દકાિરણી ।
પ્રેમ પ્રયા પ્રેમ પા પ્રેમાન દતરઙ્ ગણી॥ ૧૦૭॥
પ્રેમહારા પ્રેમદાત્રી પ્રેમશ ક્તમયી તથા ।
કૃ ણપ્રેમવતી ધ યા કૃ ણપ્રેમતરઙ્ ગણી॥ ૧૦૮॥
પ્રેમભ ક્તપ્રદા પ્રેમા પ્રેમાન દતરઙ્ ગણી ।
પ્રેમક્ર ડાપર તાઙ્ગી પ્રેમભ ક્તતરઙ્ ગણી॥ ૧૦૯॥
પ્રેમાથર્દાિયની સવર્શ્વેતા િનત્યતરઙ્ ગણી ।
હાવભાવા વતા રાૈદ્રા દ્રાન દપ્રકા શની॥ ૧૧૦॥
કિપલા ઙ્ખલા કેશપાશસ બ ધની ઘટ ।
કુટ રવા સની ધૂમ્રા ધૂમ્રકેશા જલાેદર ॥ ૧૧૧॥
બ્રહ્મા ડગાેચરા બ્રહ્મ િપણી ભવભાિવની ।
સસંારના શની શવૈા શવૈલાન દદાિયની॥ ૧૧૨॥
શ શરા હેમરાગાઢ ા મેઘ પા તસુ દર ।
મનાેરમા વેગવતી વેગાઢ ા વેદવાિદની॥ ૧૧૩॥
દયા વતા દયાધારા દયા પા સસુિેવની ।
િકશાેરસઙ્ગસસંગાર્ ગાૈરચ દ્રાનના કલા॥ ૧૧૪॥
કલાિધનાથવદના કલાનાથાિધરાેિહણી ।
િવરાગકુશલા હેમિપઙ્ગલા હેમમ ડના॥ ૧૧૫॥
ભા ડીરતાલવનગા કૈવત પીવર શકુ ।
શકુદેવગુણાતીતા શકુદેવ પ્રયા સખી॥ ૧૧૬॥
િવકલાે ક ષણી કાષેા કાષૈેયા બરધાિરણી ।
કાષેાવર કાષે પા જગદુ પ ત્તકાિરકા॥ ૧૧૭॥
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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ષ્ટ સ્થ તકર સહંાિરણી સહંારકાિરણી ।
કેશશવૈલધાત્રી ચ ચ દ્રગાત્રી સકુાેમલા॥ ૧૧૮॥
પદ્માઙ્ગરાગસરંાગા િવ યાિદ્રપિરવા સણી ।
િવ યાલયા યામસખી સખી સસંારરા ગણી॥ ૧૧૯॥
ભૂતા ભિવ યા ભવ્યા ચ ભવ્યગાત્રા ભવા તગા ।
ભવનાશા તકાિર યાકાશ પા સવુે શની॥ ૧૨૦॥
ર તરઙ્ગપિરત્યાગા ર તવેગા ર તપ્રદા ।
તજે વની તે ે પ કૈવલ્યપથદા શભુા॥ ૧૨૧॥
ભ ક્તહેતુમુર્ ક્તહેતુલઙ્ ઘની લઙ્ઘનક્ષમા ।
િવશાલનતે્રા વૈસાલી િવશાલકુલસ ભવા॥ ૧૨૨॥
િવશાલગ્ હવાસા ચ િવશાલબદર ર તઃ ।
ભ ત્યતીતા ભક્તગ તભર્ ક્તકા શવભ ક્તદા॥ ૧૨૩॥
શવશ ક્ત વ પા ચ શવાધાર્ઙ્ગિવહાિરણી ।
શર ષકુસમુામાેદા શર ષકુસમુાે વલા॥ ૧૨૪॥
શર ષ દ્ધ શરૈ ષી શર ષકુસમુાકૃ તઃ ।
વામાઙ્ગહાિરણી િવ ણાેઃ શવભ ક્તસખુા વતા॥ ૧૨૫॥
િવ જતા િવ જતામાેદા ગણગા ગણતાે ષતા ।
હયાસ્યા હેર બસતુા ગણમાતા સખુેશ્વર ॥ ૧૨૬॥
દુઃખહ ત્રી દુઃખહરા સિેવતે સતસવર્દા ।
સવર્જ્ઞ વિવધાત્રી ચ કુલક્ષતે્રિનવા સની॥ ૧૨૭॥
લવઙ્ગા પા ડવસખી સખીમ યિનવા સની ।
ગ્રા યગીતા ગયા ગ યા ગમનાતીતિનભર્રા॥ ૧૨૮॥
સવાર્ઙ્ગસુ દર ગઙ્ગા ગઙ્ગાજલમયી તથા ।
ગઙ્ગેિરતા પૂતગાત્રા પિવત્રકુલદ િપકા॥ ૧૨૯॥
પિવત્રગુણશીલાઢ ા પિવત્રાન દદાિયની ।
પિવત્રગુણશીલાઢ ા પિવત્રકુલદ િપની॥ ૧૩૦॥
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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ક પમાના કંસહરા િવ યાચલિનવા સની ।
ગાવેધર્નેશ્વર ગાવેધર્નહાસ્યા હયાકૃ તઃ॥ ૧૩૧॥
મીનાવતારા મનેશી ગગનેશી હયા ગ ।
હિરણી હિરણી હારધાિરણી કનકાકૃ તઃ॥ ૧૩૨॥
િવદ્યુ પ્રભા િવપ્રમાતા ગાપેમાતા ગયેશ્વર ।
ગવેશ્વર ગવેશી ચ ગવીશી ગિવવા સની॥ ૧૩૩॥
ગ તજ્ઞા ગીતકુશલા દનજેુ દ્રિનવાિરણી ।
િનવાર્ણદાત્રી નવૈાર્ણી હેતુયુક્તા ગયાેત્તરા॥ ૧૩૪॥
પવર્તાિધિનવાસા ચ િનવાસકુશલા તથા ।
સં યાસધમર્કુશલા સં યાસશેી શરન્મખુી॥ ૧૩૫॥
શરચ્ચ દ્રમખુી યામહારા ક્ષતે્રિનવા સની ।
વસ તરાગસરંાગા વસ તવસનાકૃ તઃ॥ ૧૩૬॥
ચતુભુર્ ષડ્ભુ દ્વભુ ગાૈરિવગ્રહા ।
સહસ્રાસ્યા િવહાસ્યા ચ મુદ્રાસ્યા મદદાિયની॥ ૧૩૭॥
પ્રાણ પ્રયા પ્રાણ પા પ્રાણ િપ યપા તા ।
કૃ ણપ્રીતા કૃ ણરતા કૃ ણતાષેણત પરા॥ ૧૩૮॥
કૃ ણપ્રેમરતા કૃ ણભક્તા ભક્તફલપ્રદા ।
કૃ ણપ્રેમા પ્રેમભક્તા હિરભ ક્તપ્રદાિયની॥ ૧૩૯॥
ચૈત ય પા ચૈત ય પ્રયા ચૈત ય િપણી ।
ઉગ્ર પા શવક્રાેડા કૃ ણક્રાેડા જલાેદર ॥ ૧૪૦॥
મહાેદર મહાદુગર્કા તારસસુ્થવા સની ।
ચ દ્રાવલી ચ દ્રકેશી ચ દ્રપ્રેમતરઙ્ ગણી॥ ૧૪૧॥
સમુદ્રમથનાેદ્ભૂતા સમુદ્રજલવા સની ।
સમુદ્રા ત પા ચ સમુદ્રજલવા સકા॥ ૧૪૨॥
કેશપાશરતા િનદ્રા ધા પ્રેમતરઙ્ ગકા ।
દૂવાર્દલ યામતનુદૂર્વાર્દલતનુચ્છિવઃ॥ ૧૪૩॥
નાગરા નાગિરરાગા નાગરાન દકાિરણી ।
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નાગરા લઙ્ગનપરા નાગરાઙ્ગનમઙ્ગલા॥ ૧૪૪॥
ઉચ્ચનીચા હૈમવતી પ્રયા કૃ ણતરઙ્ગદા ।
પ્રેમા લઙ્ગન સદ્ધાઙ્ગી સદ્ધા સા યિવલા સકા॥ ૧૪૫॥
મઙ્ગલામાેદજનની મખેલામાેદધાિરણી ।
રત્નમ રભષૂાઙ્ગી રત્નભષૂણભષૂણા॥ ૧૪૬॥
જ બાલમા લકા કૃ ણપ્રાણા પ્રાણિવમાેચના ।
સત્યપ્રદા સત્યવતી સવેકાન દદાિયકા॥ ૧૪૭॥
જગદ્યાેિનજર્ગદ્બ િવ ચત્રમ ણભષૂણા ।
રાધારમણકા તા ચ રા યા રાધન િપણી॥ ૧૪૮॥
કૈલાસવા સની કૃ ણપ્રાણસવર્ વદાિયની ।
કૃ ણાવતારિનરતા કૃ ણભક્તફલા થની॥ ૧૪૯॥
યાચકાયાચકાન દકાિરણી યાચકાે વલા ।
હિરભષૂણભષુાઢ ાઽઽન દયુક્તાઽઽદ્રર્પદગા॥ ૧૫૦॥
હૈહૈતાલધરા થૈથૈશ દશ ક્તપ્રકા શની ।
હેહેશ દ વ પા ચ િહિહવાક્યિવશારદા॥ ૧૫૧॥
જગદાન દકત્ર ચ સા દ્રાન દિવશારદા ।
પ ડતા પ ડતગુણા પ ડતાન દકાિરણી॥ ૧૫૨॥
પિરપાલનકત્ર ચ તથા સ્થ તિવનાેિદની ।
તથા સ હારશ દાઢ ા િવદ્વ જનમનાેહરા॥ ૧૫૩॥
િવદુષાં પ્રી તજનની િવદ્વ પ્રેમિવવિધની ।
નાદેશી નાદ પા ચ નાદ બ દુિવધાિરણી॥ ૧૫૪॥
શૂ યસ્થાન સ્થતા શૂ ય પપાદપવા સની ।
કા ત્તકવ્રતકત્ર ચ વસનાહાિરણી તથા॥ ૧૫૫॥
જલશાયા જલતલા શલાતલિનવા સની ।
દ્રક ટાઙ્ગસસંગાર્ સઙ્ગદાેશિવના શની॥ ૧૫૬॥

કાેિટક દપર્લાવ યા ક દપર્કાેિટસુ દર ।
ક દપર્કાેિટજનની કામબીજપ્રદાિયની॥ ૧૫૭॥
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કામશાસ્ત્રિવનાેદા ચ કામશાસ્ત્રપ્રકા શની ।
કામપ્રકા શકા કા મ ય ણમાદ્યષ્ટ સ દ્ધદા॥ ૧૫૮॥
યા મની યા મનીનાથવદના યા મનીશ્વર ।
યાગયાેગહરા ભુ ક્તમુ ક્તદાત્રી િહર યદા॥ ૧૫૯॥
કપાલમા લની દેવી ધામ િપ યપૂવર્દા ।
કૃપા વતા ગુણા ગાૈ યા ગુણાતીતફલપ્રદા॥ ૧૬૦॥
કુ મા ડભૂતવેતાલના શની શરદા વતા ।
શીતલા શવલા હેલા લીલા લાવ યમઙ્ગલા॥ ૧૬૧॥
િવદ્યા થની િવદ્યમાના િવદ્યા િવદ્યા વ િપણી ।
આ વી ક્ષક શાસ્ત્ર પા શાસ્ત્ર સદ્ધા તકાિરણી॥ ૧૬૨॥
નાગે દ્રા નાગમાતા ચ ક્ર ડાકાૈતુક િપણી ।
હિરભાવનશીલા ચ હિરતાષેણત પરા॥ ૧૬૩॥
હિરપ્રાણા હરપ્રાણા શવપ્રાણા શવા વતા ।
નરકાણર્વસહં ત્રી નરકાણર્વના શની॥ ૧૬૪॥
નરેશ્વર નરાતીતા નરસવે્યા નરાઙ્ગના ।
યશાેદાન દનપ્રાણવ લભા હિરવ લભા॥ ૧૬૫॥
યશાેદાન દનાર યા યશાેદાન દનેશ્વર ।
યશાેદાન દનાિક્રડા યશાેદાક્રાેડવા સની॥ ૧૬૬॥
યશાેદાન દનપ્રાણા યશાેદાન દનાથર્દા ।
વ સલા કાૈશલા કાલા ક ણાણર્વ િપણી॥ ૧૬૭॥
વગર્લ મીભૂર્ મલ મીદ્રાપદ પા ડવ પ્રયા ।

તથાજુર્નસખી ભાૈમી ભૈમી ભીમકુલાેદ્ભવા॥ ૧૬૮॥
ભવુના માેહના ક્ષીણા પાનાસક્તતરા તથા ।
પાના થની પાનપાત્રા પાનપાન દદાિયની॥ ૧૬૯॥
દુગ્ધમ થનકમાર્ઢ ા દુગ્ધમ થનત પરા ।
દિધભા ડા થની કૃ ણક્રાેિધની ન દનાઙ્ગના॥ ૧૭૦॥
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ઘ્ ત લપ્તા તક્રયુક્તા યમનુાપારકાૈતુકા ।
િવ ચત્રકથકા કૃ ણહાસ્યભાષણત પરા॥ ૧૭૧॥
ગાપેાઙ્ગનાવે ષ્ટતા ચ કૃ ણસઙ્ગા થની તથા ।
રાસાસક્તા રાસર તરાસવાસક્તવાસના॥ ૧૭૨॥
હિરદ્રા હિરતા હાિર યાન દાિપતચેતના ।
િનશ્ચૈત યા ચ િનશ્ચેતા તથા દા હિરિદ્રકા॥ ૧૭૩॥
સબુલસ્ય વસા કૃ ણભાયાર્ ભાષા તવે ગની ।
શ્રીદામસ્ય શખી દામદા મની દામધાિરણી॥ ૧૭૪॥
કૈલા સની કે શની ચ હિરદ બરધાિરણી ।
હિરસાિન્ન યદાત્રી ચ હિરકાૈતુકમઙ્ગલા॥ ૧૭૫॥
હિરપ્રદા હિરદ્વારા યમનુાજલવા સની ।
જૈત્રપ્રદા જતાથ ચ ચતુરા ચાતુર તમી॥ ૧૭૬॥
ત મસ્રાઽઽતાપ પા ચ રાૈદ્ર પા યશાેઽ થની ।
કૃ ણા થની કૃ ણકલા કૃ ણાન દિવધાિયની॥ ૧૭૭॥
કૃ ણાથર્વાસના કૃ ણરા ગની ભવભાિવની ।
કૃ ણાથર્રિહતા ભક્તા ભક્તભ ક્તશભુપ્રદા॥ ૧૭૮॥
શ્રીકૃ ણરિહતા દ ના તથા િવરિહણી હરેઃ ।
મથુરા મથુરારાજગેહભાવનભાવના॥ ૧૭૯॥
શ્રીકૃ ણભાવનામાેદા તથાેઽન્માદિવધાિયની ।
કૃ ણાથર્વ્યાકુલા કૃ ણસારચમર્ધરા શભુા॥ ૧૮૦॥
અલકેશ્વરપજૂ્યા ચ કુવેરેશ્વરવ લભા ।
ધનધા યિવધાત્રી ચ યા કાયા હયા હયી॥ ૧૮૧॥
પ્રણવા પ્રણવેશી ચ પ્રણવાથર્ વ િપણી ।
બ્રહ્મિવ શવાધાર્ઙ્ગહાિરણી શવૈ શશપા॥ ૧૮૨॥
રાક્ષસીના શની ભૂતપ્રેતપ્રાણિવના શની ।
સકલે સતદાત્રી ચ શચી સા વી અ ધતી॥ ૧૮૩॥
પ તવ્રતા પ તપ્રાણા પ તવાક્યિવનાેિદની ।
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અશષેસાધની ક પવા સની ક પ િપણી॥ ૧૮૪॥
॥ ફલશ્રુતી॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ -
ઇત્યેતત્ ક થતં દેિવ રાધાનામસહસ્રકમ્ ।
યઃ પઠેત્ પાઠયદ્વાિપ તસ્ય તુ ય ત માધવઃ॥ ૧૮૫॥
િક તસ્ય યમનુા ભવાર્ નદ ભઃ સવર્તઃ પ્રયે ।
કુ ક્ષતે્રાિદતીથશ્ચ યસ્ય તુષ્ટાે જનાદર્નઃ॥ ૧૮૬॥
તાતે્રસ્યાસ્ય પ્રસાદેન િક ન સ ય ત ભૂતલે ।

બ્રાહ્મણાે બ્રહ્મવચાર્ઃ સ્યાત્ ક્ષિત્રયાે જગ તપ તઃ॥ ૧૮૭॥
વૈ યાે િનિધપ તભૂર્યાત્ શદૂ્રાે મુચ્યેત જન્મતઃ ।
બ્રહ્મહત્યાસરુાપાન તેયાદેર તપાતકાત્॥ ૧૮૮॥
સદ્યાે મુચ્યેત દેવે શ સતં્ય સતં્ય ન સશંયઃ ।
રાધાનામસહસ્રસ્ય સમાનં ના ત ભૂતલે॥ ૧૮૯॥
વગ વા યથ પાતાલે ગરાૈ વ જલતાેઽિપ વા ।

નાતઃ પરં શભંુ તાતે્રમ્ તીથ નાતઃ પરં પરમ્॥ ૧૯૦॥
અેકાદ યાં શુ ચભૂર્ વા યઃ પઠેત્ સસુમાિહતઃ ।
તસ્ય સવાર્થર્ સ દ્ધઃ સ્યાચ્છૃ યાદ્ વા સશુાેભને॥ ૧૯૧॥
દ્વાદ યાં પાૈણર્માસ્યાં વા તુલસીસિન્નધાૈ શવે ।
યઃ પઠેત્ યાદ્વાિપ તસ્ય તત્તત્ ફલં ॥ ૧૯૨॥
અશ્વમેધં રાજસયંૂ બાહર્ પત્યં તથાઽઽિત્રકમ્ ।
અ તરાત્રં વાજપેયમ ગ્ ષ્ટાેમં તથા શભુમ્॥ ૧૯૩॥
કૃ વા યત્ ફલમા ાે ત શ્રુ વા તત્ ફલમા ુયાત્ ।
કા ત્તકે ચાષ્ટમી ં પ્રા ય પઠેદ્વા યાદિપ॥ ૧૯૪॥
સહસ્રયુગક પા તં વૈકુ ઠવસ ત લભેત્ ।
તતશ્ચ બ્રહ્મભવને શવસ્ય ભવને પનુઃ॥ ૧૯૫॥
સરુાિધનાથભવને પનુયાર્ ત સલાેકતામ્ ।
ગઙ્ગાતીરં સમાસાદ્ય યઃ પઠેત્ યાદિપ॥ ૧૯૬॥
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॥ શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િવ ણાેઃ સા યમાયા ત સતં્ય સતં્ય સરેુશ્વિર ।
મમ વક્ત્ર ગરે ર્તા પાવર્તીવદના શ્રતા॥ ૧૯૭॥
રાધાનાથસહસ્રાખ્યા નદ ત્રૈલાેક્યપાવની ।
પઠ્યતે િહ મયા િનતં્ય ભ યા શ યા યથાે ચતમ્॥ ૧૯૮॥
મમ પ્રાણસમં હ્ય યત્ત્ તવ પ્રીત્યા પ્રકા શતમ્ ।
નાભક્તાય પ્રદાતવં્ય પાખ ડાય કદાચન॥ ૧૯૯॥
ના તકાયાિવરાગાય રાગયુક્તાય સુ દિર ।
તથા દેયં મહા તાતંે્ર હિરભક્તાય શઙ્કિર॥ ૨૦૦॥
વૈ ણવષેુ યથાશ ક્ત દાત્રે પુ યાથર્શા લને ।
રાધાનામસધુાવાિર મમ વક્ત્રસધુા બુધેઃ॥ ૨૦૧॥
ઉદૃ્ધતાસાૈ વયા યત્નાત્ યત વં વૈ ણવાગ્રણીઃ॥ ૨૦૨॥
િવશદુ્ધસ વાય યથાથર્વાિદને દ્વજસ્ય સવેાિનરતાય મિ ત્રણે ।
દાત્રે યથાશ ક્ત સભુ ક્તમાનસે રાધાપદ યાનપરાય શાેભને॥ ૨૦૩॥
હિરપાદાઙ્કમધપુમનાેભૂતાય માનસે ।
રાધાપાદસધુા વાદશા લને વૈ ણવાય ચ॥ ૨૦૪॥
દદ્યાત્ તાતંે્ર મહાપુ યં હિરભ ક્તપ્રસાધનમ્ ।
જન્મા તરં ન તસ્યા ત રાધાકૃ ણપદા થનઃ॥ ૨૦૫॥
મમ પ્રાણા વૈ ણવા િહ તષેાં રક્ષાથર્મવે િહ ।
શલંૂ મયા ધયર્તે િહ ના યથા મેઽત્ર કારણમ્॥ ૨૦૬॥
હિરભ ક્ત દ્વષામથ શલંૂ સ ધયર્તે મયા ।

દેિવ યથાથ મે ગિદતં વિય સવુ્રતે॥ ૨૦૭॥
ભક્તા સ મે પ્રયા સ વમતઃ નેહાત્ પ્રકા શતમ્ ।
કદાિપ નાેચ્યતે દેિવ મયા નામસહસ્રકમ્॥ ૨૦૮॥
ઇ ત નારદપ ચરાત્રે જ્ઞાના તસારતઃ
શ્રીરાિધકાસહસ્રનામ તાતે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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