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shrIshivakAmasundarIsahasranamastotram from Rudrayamala

શ્રી શવકામસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમ્ દ્રયામલા તગર્તમ્

॥ પવૂર્પીિઠકા॥
સમાહૂય પરં કા તં અેકદા િવજને મુદા ।
પરમાન દસ દાેહમુિદતં પ્રાહ પાવર્તી॥ ૧॥
પાવર્તી ઉવાચ
શ્રીમન્નાથ મહાન દકારણં બ્રૂિહ શઙ્કર ।
યાેગી દ્રાપેાસ્ય દેવેશ પ્રેમપૂણર્ સધુાિનધે॥ ૨॥
કૃપા ત મિય ચેત્ શ ભાે સગુાે યમિપ ક યતામ્ ।
શવકામેશ્વર નામસાહસ્રં વદ મે પ્રભાે॥ ૩॥
શ્રીશઙ્કર ઉવાચ
િનભર્રાન દસ દાેહઃ શ ક્તભાવને યતે ।
લાવ ય સ ધુ તન્નાિપ સુ દર રસક ધરા॥ ૪॥
તામવેાનુક્ષણં દેિવ ચ તયા મ તતઃ શવે ।
તસ્યા નામસહસ્રા ણ કથયા મ તવ પ્રયે॥ ૫॥
સગુાે યા યિપ ર ભાે ગ ભીર નેહિવભ્રમાત્ ।
તામવે તવુતા દેવી ં યાયતાેઽનુક્ષણં મમ ।
સખુસ દાેહસ ભારભાવનાન દકારણમ્॥ ૬॥
અસ્ય શ્રી શવકામસુ દર સહસ્રનામ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય ।
સદા શવ ઋ ષઃ અનુષુ્ટપ્ છ દઃ શ્રીમ ચ્છવકામસુ દર દેવતા ।
વાગ્ભવ વ પં અ બીજમ્ । ચદાન દાત્મકં હ્ર ી ં શ ક્તઃ ।
કામરા ત્મકં ક્લી ં ક લકમ્ ।
શ્રીમ ચ્છવકામસુ દર પ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
ષાેડશાણર્મૂલને યાસઃ॥
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ષાેડશાણર્ યાનમવે અત્રાિપ યાનમ્ ।
સદ્ધ સદ્ધનવરત્નભૂ મકે ક પ ક્ષનવવાિટસં તે ।
રત્નસાલવનસ તેઽિનશં તત્ર વાિપશતકેન સં તે॥ ૭॥
રત્નવાિટમ ણમ ડપેઽ ણે ચપડભાનુશતકાેિટભાસરેુ ।
આિદશવૈમ ણમ ચકે પરે શઙ્કરાઙ્કમ ણપીઠકાપેિર॥
કાિદહા તમનુ િપણી ં શવાં સં મરેચ્ચ શવકામસુ દર મ્॥ ૮॥
લ મત્યાિદ પ ચપૂ ॥
શવકામેશ્વર નામસાહસ્ર તાતે્રમુત્તમમ્ ।
પ્રાેચ્યતે શ્રદ્ધયા દેિવ શ ◌ૃ વાવિહતા પ્રયે॥ ૯॥
કામેશીનામસાહસ્રે સદા શવ ઋ ષઃ તઃ ।
છ દાેઽનુષુ્ટપ્ દેવતા ચ શવકામેશ્વર તા॥ ૧૦॥
અ બીજં ક લકં ક્લી ં ચ હ્ર ી ં શ ક્તઃ ક થતા પ્રયે ।
યાસ યાનાિદકં સવ ષાેડશાણર્વદ િરતમ્॥ ૧૧॥
અનને તાતે્રરાજેન સવાર્ભીષં્ટ લભેત ના ।
॥ અથ સહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
શ્રી શવા શવકામી ચ સુ દર ભવુનેશ્વર ।
આન દ સ ધુરાન દાન દમૂ તિવનાેિદની॥ ૧॥
ત્રપૈુર સુ દર પ્રેમપાથાેિનિધરનુત્તમા ।
રામાે લાસા પરા ભૂ તઃ િવભૂ ત શઙ્કર પ્રયા॥ ૨॥
શ ◌ૃઙ્ગારમૂ તિવરતા રસાનુભવરાેચના ।
પરમાન દલહર ર તરઙ્ગવતી સતી॥ ૩॥
રઙ્ગમાલાનઙ્ગકલાકે લઃ કૈવલ્યદા કલા ।
રસક પા ક પલતા કુતૂહલવતી ગ તઃ॥ ૪॥
િવનાેદદુગ્ધા સુ નગ્ધા મુગ્ધમૂ તનાેહરા ।
બાલાકર્કાેિટિકરણા ચ દ્રકાેિટસશુીતલા॥ ૫॥
સ્રવ પીયષૂિદગ્ધાઙ્ગી સઙ્ગીત નિટકા શવા ।
કુરઙ્ગનયના કા તા સખુસ ત તિર દરા॥ ૬॥
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મઙ્ગલા મધુરાપાઙ્ગા ર જની રમણી ર તઃ ।
રાજરાજેશ્વર રાજ્ઞી મહે દ્રપિરવ દતા॥ ૭॥
પ્રપ ચગ તર શાની સામરસ્યપરાયણા ।
હંસાે લાસા હંસગ તઃ શ જ કનકનપુૂરા॥ ૮॥
મે મ દરવક્ષાે ણપાશવરાયુધા ।
શઙ્ખકાેદ ડસ તા જપા ણદ્વયિવરા જતા॥ ૯॥
ચ દ્ર બ બાનના ચા મકુટાેતં્તસચ દ્રકા ।
સ દૂર તલકા ચા ધ મ લામલમા લકા॥ ૧૦॥
મ દારદામમુિદતા રક્તપુ પિવભૂ ષતા ।
સવુણાર્ભરણપ્રીતા મુક્તાદામમનાેહરા॥ ૧૧॥
તા બૂલપૂરવદના મદનાન દમાનસા ।
સખુારા યા તપ સારા કૃપાવાિરિધર શ્વર ॥ ૧૨॥
વક્ષઃસ્થલલસન્મગ્ ા પ્રભા મધુરસાને્મખુા ।
બ દુનાદા ત્મકા ચા ર સતા તુયર્ િપણી॥ ૧૩॥
કમનીયાકૃ તઃ ધ યા શઙ્કરપ્રી તમ જર ।
ક યા કલાવતી માતા ગજે દ્રગમના શભુા॥ ૧૪॥
કુમાર કરભાે શ્રીઃ પલ મીઃ સરુા જતા ।
સ તાષેસીમા સ પ ત્તઃ શાતકુ ભ પ્રયા દ્યુ તઃ॥ ૧૫॥
પિરપૂણાર્ જગદ્ધાત્રી િવધાત્રી બલવિધની ।
સાવર્ભાૈમ પશ્રીશ્ચ સામ્રાજ્યગ તરા સકા॥ ૧૬॥
સરાે ક્ષી દ ઘર્દૃ ષ્ટઃ સાૈચક્ષણિવચક્ષણા ।
રઙ્ગસ્રવ તી ર સકા પ્રધાનરસ િપણી॥ ૧૭॥
રસ સ ધુઃ સગુાત્રી ચ યવુ તઃ મૈથનુાને્મખુી ।
િનર તરા રસાસક્તા શ ક્ત સ્ત્રભવુના ત્મકા॥
કામાક્ષી કામિનષ્ઠા ચ કામેશી ભગમઙ્ગલા ।
સભુગા ભ ગની ભાેગ્યા ભાગ્યદા ભયદા ભગા ।
ભગ લઙ્ગાન દકલા ભગમ યિનવા સની॥ ૧૯॥
ભગ પા ભગમયી ભગય ત્રા ભગાેત્તમા ।
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યાેિનજર્યા કામકલા કુલા તપરાયણા॥ ૨૦॥
કુલકુ ડાલયા સૂ મ વસુ્ફ લઙ્ગ િપણી ।
મૂલ સ્થતા કે લરતા વલયાકૃ તર િડતા॥ ૨૧॥
સષુુ ા કમલાન દા ચત્રા કૂમર્ગ ત ગિરઃ ।
સતા ણા સ ધુ પા પ્રવેગા િનધર્ની ક્ષમા॥ ૨૨॥
ધ ટાકાેિટરસારાવા રિવ બ બાે થતાદ્ભૂતા ।
નાદા તલીના સ પૂણાર્ પ્રણવા બહુ િપણી॥ ૨૩॥
ઙ્ગારાવા વશગ તઃ વાગીશી મધુર વિનઃ ।
વણર્માલા સ દ્ધકલા ષટ્ચક્રક્રમવા સની॥ ૨૪॥
મ ણપૂર સ્થતા નગ્ધા કૂમર્ચક્રપરાયણા ।
મૂલકે લરતા સા વી વાિધષ્ઠાનિનવા સની॥ ૨૫॥
અનાહતગ તદ પા શવાન દમયદ્યુ તઃ ।
િવ દ્ધ ધા સ બુદ્ધા વભાેક્ત્રી સ્થલીરતા॥ ૨૬॥
આજ્ઞાચક્રાે વલસ્ફારસુ્ફર તી િનગર્ત દ્વષા ।
ચ દ્રકા ચ દ્રકાેટ શી સયૂર્કાેિટપ્રભામયી॥ ૨૭॥
પદ્મરાગા ણચ્છાયા િનત્યાહ્લાદમયીપ્રભા ।
મહાશૂ યાલયા ચ દ્રમ ડલા તન દતા॥ ૨૮॥
કા તાઙ્ગસઙ્ગમુિદતા સધુામાધુયર્સ તા ।
મહાચ દ્ર મતા લસા પાત્રસ્થા સધુાદ્યુ તઃ॥ ૨૯॥
સ્રવ પીમષૂસસંક્તા શશ્વ કુ ડાલયા ભવા ।
શ્રેયાે દ્યુ તઃ પ્રત્યગથાર્ સવેા ફલવતી મહી॥ ૩૦॥
શવા શવ પ્રયા શવૈા શઙ્કર શા ભવી િવભુઃ ।
વય ભૂ વ પ્રયા વીયા વક યા જનમા કા॥
સરુામા વ પ્રયા શ્રેયઃ વાિધકારાિધનાિયકા ।
મ ડલા જનની મા યા સવર્મઙ્ગલસ ત તઃ॥ ૩૨॥
ભદ્રા ભગવતી ભાવ્યા ક લતાધ દુભાસરુા ।
કલ્યાણલ લતા કા યા કુકમર્કુમ તપ્રદા॥ ૩૩॥
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કુરઙ્ગાક્ષી ક્ષીરનતે્રા ક્ષીરા મધુરસાને્મદા ।
વા ણીપાનમુિદતા મિદરામુિદતા સ્થરા॥ ૩૪॥
કાદ બર પાન ચઃ િવપાશા પશભુાવના ।
મુિદતા લ લતાપાઙ્ગા દરા દાે લતદ ઘર્દક્ૃ॥ ૩૫॥
દૈત્યાકુલાનલ શખા મનાેરથસધુાદુ્ય તઃ ।
સવુા સની પીતગાત્રી પીનશ્રાે ણપયાેધરા॥ ૩૬॥
સચુા કબર દ યુદ યુ થમાૈ ક્તકા ।
બ બાધરદ્યુ તઃ મુગ્ધા પ્રવાલાેત્તમદ િધ તઃ॥ ૩૭॥
તલપ્રસનૂનાસાગ્રા હેમમાૈ ક્તકકાેરકા ।
િન કલઙે્ક દુવદના બાલે દુવદનાે વલા॥ ૩૮॥
ત્ય ત્ય જનનતે્રા તા પ્રસુ્ફર કણર્શ કુલી ।
ભાલચ દ્રાતપાેન્નદ્ધા મ ણસયૂર્િકર િટની॥ ૩૯॥
કચાૈઘચ પકશ્રેણી મા લનીદામમ ડતા ।
હેમમા ણક્ય તાટઙ્કા મ ણકા ચન કુ ડલા॥ ૪૦॥
સચુા ચુબુકા ક બુક ઠ કુ ડાવલી રમા ।
ગઙ્ગાતરઙ્ગહારાે મઃ મત્તકાેિકલિન વના॥ ૪૧॥
ણાલિવલસદ્બાહુપાશાકુશધનુધર્રા ।
કેયૂરકઙ્કણશ્રેણી નાનામ ણમનાેરમા॥ ૪૨॥
તામ્રપઙ્કજપા ણશ્રીઃ નવરત્નપ્રભાવતી ।
અઙ્ગુલીયમ ણશ્રેણી કા તમઙ્ગલસ ત તઃ॥ ૪૩॥
મ દરદ્વ દ્વસકુુચા રાેમરા જભજુઙ્ ગકા ।
ગ ભીરના ભ સ્ત્રવલીભઙ્ગુરા ક્ષ ણમ યમા॥ ૪૪॥
રણ કા ચીગુણાનદ્ધા પટ્ટાંશકુિનત બકા ।
મે સ ધિનત બાઢ ા ગજશુ ડાે યુગ્મયુક્॥ ૪૫॥
સુ નુમર્દનાન દમયજઙ્ઘાદ્વયા વતા ।
ગૂઢગુ ફા મ જુ શ જન્મ ણનપુૂરમ ડતા॥ ૪૬॥
પદદ્વ દ્વ જતા ભાે નખચ દ્રાવલીપ્રભા ।
સસુીમપ્રપદા રાજંહસમત્તેભમ દગા॥ ૪૭॥
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યાે ગ યેયપદદ્વદ્વા સાૈ દયાર્ તસાિરણી ।
લાવપય સ ધુઃ સ દૂર તલકા કુિટલાલકા॥ ૪૮॥
સાધુસીમ તની સદ્ધબુદ્ધ દારકાેદયા ।
બાલાકર્િકરણશ્રે ણશાેણશ્રીઃ પ્રેમકામધુક્॥ ૪૯॥
રસગ ભીરસરસી પ દ્મની રસસારસા ।
પ્રસન્નાસન્નવરદા શારદા ભુિવ ભાગ્યદા॥ ૫૦॥
નટરાજ પ્રયા િવશ્વાનાદ્યા નતર્કનતર્ક ।
ચત્રય ત્રા ચત્રત ત્રા ચત્રિવદ્યાવલીય તઃ॥ ૫૧॥
ચત્રકૂટા િત્રકૂટા ચ પ ધકૂટા ચ પ ચમી ।
ચતુષ્્ટકૂટા શ ભુિવદ્યા ષટ્કૂટા િવ પૂ જતા॥ ૫૨॥
કૂટષાેડશસ પન્ના તુર યા પરમા કલા ।
ષાેડશી મ ત્રય ત્રાણાં ઈશ્વર મે મ ડલા॥ ૫૩॥
ષાેડશાણાર્ િત્રવણાર્ ચ બ દુનાદ વ િપણી ।
વણાર્તીતા વણર્મતા શ દબ્રહ્મમયી સખુા॥ ૫૪॥
સખુજ્યાે નાન દિવદ્યુદ તરાકાશદેવતા ।
ચૈત યા િવિધકૂટાત્મા કામેશી વ દશર્ના॥ ૫૫॥
વ પા બાેધકર ગ્રતી ગરાશ્રયા ।
વ ાશ્રયા સષુુ પ્તસ્થા ત ત્રમૂ તશ્ચ માધવી॥ ૫૬॥
લાપેામુદ્રા કામરાજ્ઞી માધવી મત્ર િપણી ।
શાઙ્કર ન દિવદ્યા ચ ભા વન્મ ડલમ યગા॥ ૫૭॥
માહે દ્ર વગર્સ પ ત્તઃ દૂવાર્સ સિેવતા શ્રુ તઃ ।
સાધકે દ્રગ ત સા વી સુ લપ્તા સ દ્ધક ધરા॥ ૫૮॥
પુરત્રયેશી પુરકૃત્ ષષ્ઠ ચ પરદેવતા ।
િવઘ્નદૂર ભૂિરગુણા પુ ષ્ટઃ પૂ જતકામધુક્॥ ૫૯॥
હેર બમાતા ગણપા ગુહા બાઽઽયાર્ િનત બની ।
અેષા સીમ તની માેક્ષદક્ષા દ ક્ષતમા કા॥ ૬૦॥
સાધકા બા સદ્ધમાતા સાધકે દ્રમનાેરમા ।
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યાવૈનાને્માિદની તુઙ્ગ તની સશુ્રાે ણમ ડતા॥ ૬૧॥
પદ્મરક્તાે પલવતી રક્તમાલ્યાનુલપેના ।
રક્તમાલ્ય ચદર્ક્ષા શખ ડ ય તસુ દર ॥ ૬૨॥
શખ ડ ત્યસ તુષ્ટા શખ ડકુલપા લની ।
વસુ ધરા ચ સરુ ભઃ કમનીયતનુ શભુા॥ ૬૩॥
ન દની ત્રીક્ષણવતી વ સષ્ઠાલયદેવતા ।
ગાેલકેશી ચ લાેકે દ્રા લાેકપિરપા લકા॥ ૬૪॥
હિવધાર્ત્રી દેવમાતા દારકપરાત્મયુક્ ।
દ્રમાતા દ્રપત્ની મદાેદ્ગારભરા ક્ષ તઃ॥ ૬૫॥
દ ક્ષણા યજ્ઞસ પ ત્તઃ વબલા ધીરન દતા ।
ક્ષીરપૂણાર્ણર્વગ તઃ સધુાયાેિનઃ સલુાેચના॥ ૬૬॥
રમા તુઙ્ગા સદાસવે્યા સરુસઙ્ઘદયા ઉમા ।
સચુિરત્રા ચત્રવરા સુ તની વ સવ સલા॥ ૬૭॥
રજ વલા ર ેયુક્તા ર જતા રઙ્ગમા લકા ।
રક્ત પ્રયા સરુક્તા ચ ર તરઙ્ગ વ િપણી॥ ૬૮॥
રજ શકુ્લા ક્ષકા િનષ્ઠા ઋતુ નાતા ર ત પ્રયા ।
ભાવ્યભાવ્યા કામકે લઃ મરભૂઃ મર િવકા॥ ૬૯॥
સમાિધકુસમુાન દા વય ભુકુસમુ પ્રયા ।
વય ભપેુ્રમસ તુષ્ટા વય ભૂિન દકા તકા॥ ૭૦॥
વય ભુસ્થા શ ક્તપુટા રિવઃ સવર્ વપેિટકા ।
અત્ય તર સકા દૂ તઃ િવદગ્ધા પ્રી તપૂ જતા॥ ૭૧॥
તૂ લકાય ત્રિનલયા યાેગપીઠિનવા સની ।
સલુક્ષણા દૃ ય પા સવર્ લક્ષણલ ક્ષતા॥ ૭૨॥
નાનાલઙ્કારસભુગા પ ચકામશરા ચતા ।
ઊ વર્િત્રકાેણય ત્રસ્થા બાલા કામેશ્વર તથા॥ ૭૩॥
ગુણા યક્ષા કુલા યક્ષા લ મીશ્ચવૈ સર વતી ।
વસ તમદનાેત્તુઙ્ગ તની કુચભરાેન્નતા॥ ૭૪॥
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કલાધરમખુી મૂધર્પાથાેિધશ્ચ કલાવતી ।
દક્ષપાદાિદશીષાર્ તષાેડશ વરસયંુતા॥ ૭૫॥
શ્રદ્ધા પૂ તઃ ર તશ્ચવૈ ભૂ તઃ કા તમર્નાેરમા ।
િવમલા યાે ગની ઘાેરા મદનાને્માિદની મદા॥ ૭૬॥
માેિદની દ િપની ચવૈ શાે ષણી ચ વશઙ્કર ।
રજ ય તા કામકલા લસ કમલધાિરણી॥ ૭૭॥
વામમૂધાર્િદપાદા તષાેડશ વરસયંુતા ।
પષૂ પા સમુનસાં સવે્યા પ્રી તઃ દ્યુ ત તથા॥ ૭૮॥
ઋ દ્ધઃ સાૈદા મની ચચ્ચ હંસમાલા તા તથા ।
શ શની ચવૈ ચ વસ્થા સ પૂણર્મ ડલાેદયા॥ ૭૯॥
પુ ષ્ટશ્ચા તપૂણાર્ ચ ભગમાલા વ િપણી ।
ભગય ત્રાશ્રયા શ ભુ પા સયંાેગયાે ગની॥ ૮૦॥
દ્રાિવણી બીજ પા ચ હ્ય ધા સાધક પ્રયા ।
રજઃ પીઠમયી નાદ્યા સખુદા વા છતપ્રદા॥ ૮૧॥
રજ સિવત્ રજ શ ક્તઃ શકુ્લ બ દુ વ િપણી ।
સવર્સાક્ષી સામરસ્યા શવશ ક્તમયી પ્રભા॥ ૮૨॥
સયંાેગાન દિનલયા સયંાેગપ્રી તમા કા ।
સયંાેગકુસમુાન દા સયંાેગયાેગપદ્ધ તઃ॥ ૮૩॥
સયંાેગસખુદાવસ્થા ચદાન દા યર્સિેવતા ।
અઘ્યર્પજૂ્યા ચ સ પ ત્તઃ અ યર્દા ભન્ન િપણી॥ ૮૪॥
સામરસ્યપરા પ્રીતા પ્રયસઙ્ગમરઙ્ ગણી ।
જ્ઞાનદૂતી જ્ઞાનગ યા જ્ઞાનયાેિન શવાલયા॥ ૮૫॥
ચ કલા સ કલા જ્ઞાનકલા સિંવ કલા ત્મકા ।
કલાચતુષ્ટયી પદ્મવા સની સૂ મ િપણી॥ ૮૬॥
હંસકે લસ્થલ વસ્થા હંસદ્વયિવકા સની ।
િવરા ગતા માેક્ષકલા પરમાત્મકલાવતી॥ ૮૭॥
િવદ્યાકલા તરાત્મસ્થા ચતુષ્ટયકલાવતી ।
િવદ્યાસ તાષેણા પ્ત પરબ્રહ્મપ્રકા શની॥ ૮૮॥
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પરમાત્મપરા વ તુલીના શ ક્તચતુષ્ટયી ।
શા તબાધકલા વ્યા પ્તઃ પરજ્ઞાના ત્મકા કલા॥ ૮૯॥
પ ય તી પરમાત્મસ્થા ચા તરાત્મકલા શવા ।
મ યમા વખૈર ચાત્મ કલાઽઽન દકલાવતી॥ ૯૦॥
ત ણી તારકા તારા શવ લઙ્ગાલયાત્મિવત્ ।
પર પર વભાવા ચ બ્રહ્મજ્ઞાનિવનાેિદની॥ ૯૧॥
રામાે લાસા ચ દુધર્ષાર્ પરમાઘ્યર્ પ્રયા રમા ।
ત્યાિદરિહતા યાે ગ યાન દમાત્રપદ્ધ તઃ॥ ૯૨॥

કા તા શા તા દા તયા તઃ ક લતા હાેમપદ્ધ તઃ ।
િદવ્યભાવપ્રદા િદવ્યા વીરસવૂ રભાવદા॥ ૯૩॥
પશદેુહા વીરગ તઃ વીરહંસમનાેદયા ।
મૂધાર્ ભ ષક્તા રાજશ્રીઃ ક્ષિત્રયાેત્તમમા કા॥ ૯૪॥
શસ્ત્રાસ્ત્રકુશલા શાેભા રથસ્થા યુદ્ધ િવકા ।
અશ્વા ઢા ગ ઢા ભૂતાે ક્તઃ સરુસશુ્રયા॥ ૯૫॥
રાજની ત શા તકત્ર ચતુરઙ્ગબલાશ્રયા ।
પાે ષણી શરણા પદ્મપા લકા જયપા લકા॥ ૯૬॥
િવજયા યાે ગની યાત્રા પરસૈ યિવમિદની ।
પૂણર્િવત્તા િવત્તગ યા િવત્તસ ચય શા લની॥ ૯૭॥
મહેશી રાજ્યભાેગા ચ ગ ણકાગણભાેગ ત્ ।
ઉકાિરણી રમા યાેગ્યા મ દસવે્યા પદા ત્મકા॥
સૈ યશ્રેણી શાૈયર્રતા પતાકા વજમા લની ।
સચુ્છત્ર ચામરશ્રે ણઃ યવુરાજિવવિધની॥ ૯૯॥
પૂ સવર્ વસ ભારા પૂ પાલનલાલસા ।
પૂ ભપજૂનીયા ચ રાજકાયર્પરાયણા॥ ૧૦૦॥
બ્રહ્મક્ષત્રમયી સાેમસયૂર્વિહ્ન વ િપણી ।
પાૈરાેિહત્ય પ્રયા સા વી બ્રહ્માણી ય ત્રસ ત તઃ॥
સાેમપાનજનાપ્રીતા યાજેના વગ તક્ષમા ।
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પ્રી તગ્રહા પરા દાત્રી શ્રેષ્ઠ તઃ સતાઙ્ગ તઃ॥ ૧૦૨॥
ગાયત્રી વેદિવદ્ યેયા દ ક્ષા સ તાષેતપર્ણા ।
રત્નદ િધ તિવદ્યુ સહસના વૈ ય િવકા॥ ૧૦૩॥
કૃ ષવાર્ ણજ્યભૂ તશ્ચ દ્ધદા દ્ધસિેવતા ।
તુલાધારા વ કામા માનાને્માનપરાયણા॥ ૧૦૪॥
શ્રદ્ધા િવપ્રગ તઃ કમર્કર કાૈતુકપૂ જતા ।
નાના ભચારચતુરા વારસ્ત્રીશ્રીઃ કલામયી॥
સકુણર્ધારા નાપૈારા સવાર્શા ર તમાેિહની ।
દુગાર્ િવ યવનસ્થા ચ કાલદપર્િનષૂિદની॥
ભૂમારશમની કૃ ણા રક્ષાેરાક્ષસસાહસા ।
િવિવધાે પાતશમની સમયા સરુસિેવતા॥ ૧૦૭॥
પ ચાવયવવાક્યશ્રીઃ પ્રપ ચાેદ્યાનચ દ્રકા ।
સ દ્ધસ દાેહસં સદ્ધયાે ગની દસિેવતા॥ ૧૦૮॥
િનત્યા ષાેડ શકા પા કામેશી ભગમા લની ।
િનત્ય ક્લન્ના િનરાધારા વિહ્નમ ડલવા સની॥ ૧૦૯॥
મહાવજે્રશ્વર િનત્ય શવદૂતી ત િવશ્રુતા ।
વિરતા પ્ર થતા ખ્યાતા િવખ્યાતા કુલસુ દર ॥ ૧૧૦॥
િનત્યા નીલપતાકા ચ િવજયા સવર્મઙ્ગલા ।
વાલામાલા િવ ચત્રા ચ મહાિત્રપુરસુ દર ॥ ૧૧૧॥
ગુ દા પરગુ ઃ પ્રકાશાન દદાિયની ।
શવાન દા નાદ પા શક્રાન દ વ િપણી॥ ૧૧૨॥
દેવ્યાન દા નાદમયી કાૈલેશાન દના થની ।
શકુ્લદેવ્યાન દનાથા કુલેશાન દદાિયની॥ ૧૧૩॥
િદવ્યાૈઘસિેવતા િદવ્યભાેગદાનપરાયણા ।
ક્ર ડાન દા ક્ર ડમાના સમયાન દદાિયની॥ ૧૧૪॥
વેદાન દા પાવર્તી ચ સહ ન દદાિયની ।
સદ્ધાૈઘગુ પા ચા યપરા ગુ િપણી॥ ૧૧૫॥
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ગગનાન દનાથા ચ િવશ્વાદ્યાન દદાિયની ।
િવમલાન દનાથા ચ મદનાન દદાિયની॥ ૧૧૬॥
ભવુનાન દનાથા ચ લીલાેદ્યાન પ્રયા ગ તઃ ।
વાત્મા દિવનાેદા ચ પ્રયાદ્યાન દના થની॥ ૧૧૭॥
માનવાદ્યા ગુ શ્રેષ્ઠા પરમે ષ્ઠ ગુ પ્રભા ।
પરમાદ્યા ગુ શ ક્તઃ િકતર્ન પ્રયા॥ ૧૧૮॥
ત્રૈલાેક્યમાેહનાખ્યા ચ સવાર્શાપિરપૂરકા ।
સવર્સઙ્ક્ષાે ભણી પવૂાર્ ાયા ચક્રત્રયાલયા॥ ૧૧૯॥
સવર્સાૈભાગ્યદાત્રી ચ સવાર્થર્સાધક પ્રયા ।
સવર્રક્ષાકર સાધુદર્ ક્ષણા ાયદેવતા॥ ૧૨૦॥
મ યચકૈ્રકિનલયા પ શ્ચમા ાયદેવતા ।
નવચક્રકૃતાવાસા કાૈબેરા ાયદેવતા॥ ૧૨૧॥
બ દુચક્રકૃતાયાસા મ ય સહાસનેશ્વર ।
શ્રીિવદ્યા નવદુગાર્ ચ મિહષાસરુમિદની॥ ૧૨૨॥
સવર્સામ્રાજ્યલ મીશ્ચ અષ્ટલ મીશ્ચ સશં્રુતા ।
શલૈે દ્રતનયા જ્યાે તઃ િન કલા શા ભવી ઉમા॥ ૧૨૩॥
અજપા મા કા ચે ત શકુ્લવણાર્ ષડાનના ।
પાિર તેશ્વર ચવૈ િત્રકૂટા પ ચબાણદા॥ ૧૧૪॥
પ ચક પલતા ચવૈ યક્ષર મૂલપીિઠકા ।
સધુાશ્રીર તેશાની હ્યન્નપૂણાર્ ચ કામધુક્॥ ૧૨૫॥
પાશહ તા સદ્ધલ મીઃ માતઙ્ગી ભવુનેશ્વર ।
વારાહી નવરત્નાનામીશ્વર ચ પ્રક તદા॥ ૧૨૬॥
પરં જ્યાે તઃ કાેશ પા સૈ ધવી શવદશર્ના ।
પરાપરા વા મની ચ શાક્તદશર્નિવશ્રુતા॥ ૧૨૭॥
બ્રહ્મદશર્ન પા ચ શવદશર્ન િપણી ।
િવ દશર્ન પા ચ સ્રષૄ્ટદશર્ન િપણી॥ ૧૨૮॥
સાૈરદશર્ન પા ચ સ્થ તચક્રકૃતાશ્રયા ।
બાૈદ્ધદશર્ન પા ચ તુર યા બહુ િપણી॥ ૧૨૯॥
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ત વમુદ્રા વ પા ચ પ્રસન્ના જ્ઞાનમા કા ।
સવાપચારસ તુષ્ટા હૃન્મયી શીષર્દેવતા॥ ૧૩૦॥
શખા સ્થતા વમર્મયી નતે્રત્રયિવલા સની ।
અસ્ત્રસ્થા ચતુરસ્રસ્થા દ્વારસ્થા દ્વારદેવતા॥ ૧૩૧॥
અ ણમા પ શ્ચમસ્થા ચ દ ક્ષણદ્વારદેવતા ।
વ શ વા વાયુકાેણસ્થા પ્રાકા યેશાનદેવતા॥ ૧૩૨॥
મિહમાપવૂર્નાથા ચ લ ઘમાેત્તરદેવતા ।
અ ગ્ કાેણસ્થગિરમા પ્રા પ્તનરૃ તવા સની॥ ૧૩૩॥
ઈ શ વ સ દ્ધસરુથા સવર્કામાે વર્વા સની ।
બ્રાહ્મી માહેશ્વર ચવૈ કાૈમાર વૈ ણવી તથા॥ ૧૩૪॥
વારાહ્યૈ દ્ર ચ ચામુ ડા વામા જ્યેષ્ઠા સર વતી ।
ક્ષાે ભણી દ્રાિવણી રાૈદ્ર કાલ્યનુ્માદનકાિરણી॥ ૧૩૫॥
ખેચરા કાલકરણી ચ બલાનાં િવકરણી તથા ।
મનાને્મની સવર્ભૂતદમની સવર્ સ દ્ધદા॥ ૧૩૬॥
બલપ્રમ થની શ ક્તઃ બુદ્ યાકષર્ણ િપણી ।
અહઙ્કારાક ષણી ચ શ દાકષર્ણ િપણી॥ ૧૩૭॥
પશાર્કષર્ણ પા ચ પાકષર્ણ િપણી ।
રસાકષર્ણ પા ચ લધાકષર્ણ િપણી॥ ૧૩૮॥
ચત્રાકષર્ણ પા ચ ધૈયાર્કષર્ણ િપણી ।
ત્યાકષર્ણ પા ચ નામાકષર્ણ વિપણી॥ ૧૩૯॥

બી કષર્ણ પા ચ હ્યાત્માકષર્ણ િપણી ।
અ તાક ષણી ચવૈ શર રાકષર્ણી તથા॥ ૧૪૦॥
ષાેડશ વરસ પન્ના સ્રવ પીયષૂમ ડતા ।
િત્રપુરેશી સ દ્ધદાત્રી કલાદશર્નવા સની॥ ૧૪૧॥
સવર્સઙ્ક્ષાેભચકે્રશી શ ક્તગુર્હ્યતરા ભધા ।
અનઙ્ગકુસમુાશ ક્તઃ તથવૈાનઙ્ગમખેલા॥ ૧૪૨॥
અનઙ્ગમદનાઽનઙ્ગમદનાતુર િપણી ।
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અનઙ્ગરેખા ચાનઙ્ગવેગાનઙ્ગાકુશા ભધા॥ ૧૪૩॥
અનઙ્ગમા લની ચવૈ હ્યષ્ટવગાર્િધગા મની ।
વ વષ્ટકકૃતાવાસા શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર ॥ ૧૪૪॥
સવર્સામ્રાજ્યસભુગા સવર્ભાગ્યપ્રદેશ્વર ।
સ પ્રદાયેશ્વર સવર્સઙ્ક્ષાેભણકર તથા॥ ૧૪૫॥
સવર્િવદ્રાવણી સવાર્ક ષણી પકાિરણી ।
સવાર્હ્લાદનશ ક્તશ્ચ સવર્સ માેિહની તથા॥ ૧૪૬॥
સવર્ ત ભનશ ક્તશ્ચ સવર્જૃ ભણકાિરણી ।
સવર્વ યકશ ક્તશ્ચ તથા સવાર્નુર જની॥ ૧૪૭॥
સવાન્માદનશ ક્તશ્ચ તથા સવાર્થર્સાિધકા ।
સવર્સ પ ત્તદા ચવૈ સવર્મા મયી તથા॥ ૧૪૮॥
સવર્દ્વ દ્વક્ષયકર સ દ્ધ સ્ત્રપુરવ સની ।
ચતુદર્શારચકે્રશી કુલયાેગસમ વયા॥ ૧૪૯॥
સવર્ સ દ્ધપ્રદા ચવૈ સવર્સ પ પ્રદા તથા ।
સવર્ પ્રયકર ચવૈ સવર્મઙ્ગલકાિરણી॥ ૧૫૦॥
સવર્કામપ્રપૂણાર્ ચ સવર્દુઃખિવમાે ચની ।
સવર્ ત્યુપ્રશમની સવર્ િવઘ્નિવના શની॥ ૧૫૧॥
સવાર્ઙ્ગસુ દર ચવૈ સવર્સાૈભાગ્યદાિયની ।
િત્રપુરા શ્રીશ્ચ સવાર્થર્સાિધકા દશકાેણગા॥ ૧૫॥
સવર્રક્ષાકર ચવૈ ઈશ્વર યાે ગની તથા ।
સવર્જ્ઞા સવર્શ ક્તશ્ચ સવશ્વયર્પ્રદા તથા॥ ૧૫૩॥
સવર્જ્ઞાનમયી ચવૈ સવર્વ્યાિધિવના શની ।
સવાર્ધાર વ પા ચ સવર્પાપહરા તથા॥ ૧૫૪॥
સવાર્ન દમયી ચવૈ સવર્રક્ષા વ િપણી ।
તથવૈ ચ મહાશ ક્તઃ સવ સતફલપ્રદા॥ ૧૫૫॥
અ તદર્શારચક્રસ્થા તથા િત્રપુરમા લની ।
સવર્રાેગહરા ચવૈ રહસ્યયાે ગની તથા॥ ૧૫૬॥
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વાગ્દેવી વ શની ચવૈ તથા કામેશ્વર તથા ।
માેિદની િવમલા ચવૈ હ્ય ણા જિયની તથા॥ ૧૫॥
શવકામપ્રદા દેવી શવકામસ્ય સુ દર ।
લ લતા લ લતા યાનફલદા શભુકાિરણી॥ ૧૫॥
સવશ્વર કાૈ લની ચ વસવુંશા ભવ દ્ધની ।
સવર્કામપ્રદા ચવૈ પરાપરરહસ્યિવત્॥ ૧૫૯॥
િત્રકાેણચતુરશ્રસ્થ કામેશ્વયાર્યુધા ત્મકા ।
કામેશ્વર બાણ પા કામેશી ચાપ િપણી॥ ૧૬૦॥
કામેશી પાશહ તા ચ કામે યઙુ્કશ િપણી ।
કામેશ્વર દ્રશ ક્તઃ અ ગ્ ચક્રકૃતાલયા॥ ૧૬૧॥
કામા ભ ત્રા કામદાેગ્ધ્રી કામદા ચ િત્રકાેણગા ।
દક્ષકાેણેશ્વર િવ શ ક્ત ર્લ ધરાલયા॥ ૧૬૨॥
સયૂર્ચક્રાલયા વામકાેણગા સાેમચક્રગા ।
ભગમાલા હચ્છ ક્ત પૂણાર્ પવૂાર્સ્રરા ગણી॥ ૧૬૩॥
શ્રીમિ ત્રકાેણભવુના િત્રપુરાખ્યા મહેશ્વર ।
સવાર્ન દમયીશાની બ દુગા તરહસ્યગા॥ ૧૬૪॥
પરબ્રહ્મ વ પા ચ મહાિત્રપુરસુ દર ।
સવર્ચક્રા તરસ્થા ચ સવર્ચક્રાિધદેવતા॥ ૧૬૫॥
સવર્ચકે્રશ્વર સવર્મ ત્રાણામીશ્વર તથા ।
સવર્િવદ્યેશ્વર ચવૈ સવર્વાગીશ્વર તથા॥ ૧૬૬॥
સવર્યાેગેશ્વર સવર્પીઠેશ્વયર્ ખલેશ્વર ।
સવર્કામેશ્વર સવર્ત વેશ્વયાર્ગમેશ્વર ॥ ૧૬૭॥
શ ક્તઃ શ ક્ત દુ લાસા િનદ્વર્ દ્વાદ્વતૈગ ભણી ।
િન પ્રપ ચા પ્રપ ચાભા મહામાયા પ્રપ ચસઃૂ॥ ૧૬૮॥
સવર્િવશ્વાે પ ત્તધાત્રી પરમાન દકારણા ।
લાવ ય સ ધુલહર સુ દર તાષેમ દરા॥ ૧૬૯॥
શવકામસુ દર દેવી સવર્મઙ્ગલદાિયની ।
ઇ તના ાં સહસ્રં ચ ગિદતં ઇષ્ટદાયકમ્॥ ૧૭૦॥
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॥ ઉત્તરપી તકા॥
સહસ્રનામ મ ત્રાણાં સારમાકૃ ય પાવર્ ત ।
ર ચતં િહ મયા ચૈતત્ સ દ્ધદં પરમાેક્ષદમ્॥ ૧॥
અનને તવુતાે િનતં્ય અધર્રાત્રે િનશામખુે ।
પ્રાતઃ કાલે ચ પૂ યાં પઠનં સવર્કામદમ્॥ ૨॥
સવર્સામ્રાજ્યસખુદા સુ દર પિરતુ ય ત ।
રત્નાિન િવિવધા યસ્ય િવત્તાિન પ્રચુરા ણ ચ॥ ૩॥
મનાેરથરથસ્થાિન દદા ત પરમેશ્વર ।
પતુ્રપાતૈ્રાશ્ચ વધર્ તે સ ત ત સાવર્કા લકા॥ ૪॥
શત્રવ તસ્ય ન ય ત વધર્ તે ચ બલાિન ચ ।
વ્યાધય તસ્ય ન ય ત લભતે ચાષૈધાિન ચ॥ ૫॥
મ દરા ણ િવ ચત્રા ણ રાજ તે તસ્ય સવર્દા ।
કૃ ષઃ ફલવતી તસ્ય ભૂ મઃ કામા ખલપ્રદા॥ ૬॥
સ્થરં જનપદં તસ્ય રાજં્ય તસ્ય િનરઙ્ગુશમ્ ।
માતઙ્ગા તુરગા તુઙ્ગાઃ સ ચ તાે મદવાિર ભઃ॥ ૭॥
સિૈનકાશ્ચ િવરાજ તે તુષ્ટાઃ પુષ્ટા તુરઙ્ગમાઃ ।
પૂ ઃ શશ્વત્ િવવધર્ તે િનિવવાદાશ્ચ મિ ત્રણઃ॥ ૮॥
જ્ઞાતય તસ્ય તુ ય ત બા ધવાઃ િવગત વરાઃ ।
ત્યા તસ્ય વશે િનતં્ય વતર્ તેઽસ્ય મનાનેુગાઃ॥ ૯॥
ગદ્યપદ્યમયી વાણી વા વાતુયર્સસુ તા ।
સમગ્ર સખુસ પ ત્ત શા લની લાસ્યમા લની॥ ૧૦॥
નાનાપદમયી વાણી તસ્ય ગઙ્ગાપ્રવાહવત્ ।
અદષૃ્ટા યિપ ચ શાસ્ત્રા ણ પ્રકાશ તે િનર તરમ્॥ ૧૧॥
િનગ્રહઃ પરવાક્યાનાં સભાયાં તસ્ય યતે ।
તવુ ત કૃ તન તં વૈ રા નાે દાસવત્તથા॥ ૧૨॥
શસ્ત્રા યસ્ત્રા ણ તદ્ગાત્રે જનય ત ે નિહ ।
માતઙ્ગાઃ તસ્ય વશગાઃ સપર્વયાર્ ભવ ત ચ॥ ૧૩॥
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િવષં િનિવષતાં યા ત પાનીયમ તં ભવેત્ ।
પરસનેા ત ભનં ચ પ્ર તવાિદિવજૃ ભણમ્॥ ૧૪॥
નવરાત્રેણ ય તે સતત યાસયાેગતઃ ।
અહાેરાત્રં પઠેદ્ય તુ તાતંે્ર સયંતમાનસઃ॥ ૧૫॥
વશાઃ તસ્યાપે ય તે સવ લાેકાઃ સિુન શ્ચતમ્ ।
ષ માસા યાસયાેગને દેવા યક્ષાશ્ચ િકન્નરાઃ॥ ૧૬॥
સદ્ધા મહાેરગા સવ વશમાયા ત િનશ્ચયમ્ ।
િનતં્ય કામકલાં યસ્યન્ યઃ પતેત્ તાતે્રમુત્તમમ્॥ ૧૭॥
મદનાને્માિદની લીલાપુરસ્ત્રી તદ્વશાનુગા ।
લાવ યમદના સાક્ષાત્ િવદગ્ધમખુચ દ્રકા॥ ૧૮॥
પ્રેમપૂણાર્શ્રનુયના સુ દર વશગા ભવેત્ ।
ભજૂર્પત્રે રાેચનને કુઙુ્કમને વરાનને॥ ૧૯॥
ધાતુરાગેણ વા દેવી મૂલમ તં્ર િવ લખ્ય ચ ।
રક્ષાથ ભ મ િવ યસ્ય પુટ કૃત્ય સમ ત્રકમ્॥ ૨૦॥
સવુણર્રાૈ યખ ચતે સુ ષરે સ્થા ય યત્નતઃ ।
સ પજૂ્ય તત્ર દેવેશી ં પનુરાદાય ભ ક્તતઃ॥ ૨૧॥
ધારયને્મ તકે ક ઠે બાહુમૂલે તથા હૃિદ ।
નાભાૈ ચ િવદ્યુતં ધ યં જયદં સવર્કામદમ્॥ ૨૨॥
રક્ષાકરં ના યદ માત્ િવદ્યતે ભવુનત્રયે ।
વરરાેગ પાિવષ્ટભયહૃત્ ભૂ તવધર્નમ્॥ ૨૩॥
બલવીયર્કરં ચાથ ભૂતશત્રુિવનાશનમ્ ।
પતુ્રપાતૈ્રગુણશ્રેયાવેધર્કં ધનધા યકૃત્॥ ૨૪॥
ય ઇદં પઠ ત તાતંે્ર સ સવ લભતે નરઃ ।
યદ્ગહેૃ લ ખતં તાતંે્ર તષે્ઠદેતદ્ વરાનને॥ ૨૫॥
તત્ર તષ્ઠા યહં િનતં્ય હિરશ્ચ કમલાસનઃ ।
વસ ત સવર્તીથાર્િન ગાૈર લ મી સર વતી॥ ૨૬॥
શવકામેશ્વર ં યા વા પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ।
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અસકૃત્ યાનપાઠેન સાધકઃ સ દ્ધમા ુયાત્॥ ૨૭॥
શકુ્રવારે પાૈણર્માસ્યાં પઠન્નામસહસ્રકમ્ ।
પૂ ં યઃ કુ તે ભ યા વા છતં લભતે ધ્રવુમ્॥ ૨૮॥
શવકામેશ્વર મ ત્રઃ મ ત્રરાજઃ પ્રક તતઃ ।
તદ યાસા સાધકશ્ચ સ દ્ધમા ાેત્યનુત્તમામ્॥ ૨૯॥
નાસાધકાય દાતવ્યમશ્રદ્ધાય શઠાય ચ ।
ભ ક્તહીનાય મ લને ગુ િન દાપરાય ચ॥ ૩૦॥
અલસાયાયત્નવતેઽ શવભક્તાય સુ દિર ।
િવ ભ ક્તિવહીનાય ન દાતવ્યં કદાચન॥ ૩૧॥
દેયં ભક્તવરાયૈત ભુ ક્તમુ ક્યકરં શભુમ્ ।
સ દ્ધદં ભવરાેગઘં્ન તાતે્રમેતદ્વરાનને॥ ૩૨॥
લતાયાેગે પઠેદ્ય તુ તસ્ય ક્ષપં્ર ફલં ભવેત્ ।
સવૈ ક પલતા તસ્ય વા છાફલકર તા॥ ૩૩॥
પુ પતાં યાં લતાં સ યક્ દૃ ટ્વા શ્રીલ લતાં મરન્ ।
અ ધઃ પ્રપઠેદ્ય તુ સ યજ્ઞક્રતપુુ યભાક્॥ ૩૪॥
િવક પરિહતાે યાે િહ િનિવક પઃ વયં શવઃ ।
નૈત પ્રકાશયેદ્ભક્તઃ કુ શ યાયા પમેધસે॥ ૩૫॥
અનેકજન્મપુ યને દ ક્ષતાે યતે નરઃ ।
તત્રા યનેકભાગ્યને શવૈાે િવ પરાયણઃ॥ ૩૬॥
તત્રા યનેકપુ યને શ ક્તભાવઃ પ્ર યતે ।
મહાેદયને તત્રાિપ સુ દર ભાવભાગ્ભવેત્॥ ૩૭॥
સહસ્રના ાં તત્રાિપ ક તર્નં ચ સદુુલર્ભમ્ ।
યત્ર જન્મિન સા િનતં્ય પવૂર્પુ યવશાદ્ભવેત્॥ ૩૮॥
વન્મુક્તાે ભવેત્તસ્ય કતર્વં્ય નાવ શ યતે ।

અવધૂત વમવે સ્યાત્ ન વણાર્શ્રમક પના॥ ૩૯॥
બ્રહ્માદયાેઽિપ દેવેશી ં પ્રાથર્ય તે તદવ્યયામ્ ।
હંસ વં ભ ક્તભાવને પરમાન દકારણમ્॥ ૪૦॥
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દેવાેઽસાૈ સવર્દા શ ક્ત ભાવયન્નવે સં સ્થતઃ ।
વયં શવ તુ િવજ્ઞેયઃ સુ દર ભાવલ પટઃ॥ ૪૧॥
બ્રહ્માન દમયી ંજ્યાે નાં સદા શવપરાયણામ્ ।
શવકામેશ્વર ં દેવી ં ભાવયન્ સ દ્ધમા ુયાત્॥ ૪૨॥
આહ્લાદઃ સુ દર યાનાત્ સુ દર નામક તર્નાત્ ।
સુ દર દશર્નાચ્ચવૈ સદાન દઃ પ્ર યતે॥ ૪૩॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ઉમામહેશસવંાદે શ્રી શવકામસુ દયાર્ઃ
શ્રીમિ ત્રપુરસુ દયાર્ઃ ષાેડશાણાર્યાઃ તુર યસહસ્રનામ તાતે્રં
સ પૂણર્મ્॥
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