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shrIshAradeshasahasranAmastotram

શ્રીશારદેશસહસ્રનામ તાતે્રમ્

દેવ્યવુાચ ।
દેવદેવ મહાદેવ ગર શ જગતાં પતે ।
સહસ્રનામ તાતંે્ર મે કૃપયાસ્ય વદ પ્રભાે॥ ૧॥
શવ ઉવાચ ।
બ્રહ્મણ પ તસકૂ્તસ્થં મ ત્રાિદવણર્સ ભવમ્ ।
સહસ્રનામ તાતંે્ર તુ વૈિદકં તે બ્રવી યહમ્॥ ૨॥
શારદેશમ ત્રવચ્ચ ઋ યાિદકમુદ િરતમ્ ।
સર વતીપ ત સાેમરાજ સાેમપ્રપૂ જતઃ॥ ૩॥
સાેમાધર્શખેર સદ્ધ સદ્ધશે સ દ્ધનાયકઃ ।
સદ્ધવ દ્ય સદ્ધપજૂ્ય સવર્િવદ્યાપ્રદાયકઃ॥ ૪॥
સવાર્ત્મા સવર્દેવાત્મા સદસદ્વ્ય ક્તદાયકઃ ।
સસંારવૈદ્ય સવર્જ્ઞ સવર્ભષેજભષેજમ્॥ ૫॥

ષ્ટ સ્થ તલયક્ર ડાે યદુનાથવરપ્રદઃ ।
યાેગગ યાે યાેગમયાે યાેગશા તપ્રદાયકઃ॥ ૬॥
યાેગાચાયા યાેગદાતા યાેગબ્રહ્મ યુગાિધપઃ ।
યજ્ઞેશ્વરાે યજ્ઞમૂ તયર્જમાનેષ્ટદાયકઃ॥ ૭॥
યજ્ઞકતાર્ યજ્ઞધતાર્ યજ્ઞભાેક્તા યમીશ્વરઃ ।
મયૂરેશાે મયૂરેશપુરાધીશાે મયૂરપઃ॥ ૮॥
મયૂરવાહનાે માયી માિયકાે મધુર પ્રયઃ ।
મ ત્રાે મ ત્ર પ્રયાે મ ત્રી મદમત્તમનાેરમઃ॥ ૯॥
મ ત્ર સ દ્ધપ્રદાે મ ત્રજ્ઞાનદાે મુ ક્તદાયકઃ ।
મ દાિકનીતીરવાસી મુદ્ગરાયુધધારકઃ॥ ૧૦॥
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વાન દવાસી વાન દનાયક સખુદાયકઃ ।
વ વાન દપ્રદ વ વાન દયાેગસલુ યકઃ॥ ૧૧॥
વાન દભવનાધીશ વગર્ વાન દનાયકઃ ।
વગર્ વાન દિનલય વગર્ વાન દસાખૈ્યદઃ॥ ૧૨॥

સખુાત્મા સરુસ પજૂ્ય સરેુ દ્રપદદાયકઃ ।
સરેુ દ્રપૂ જત સાેમરાજપતુ્ર સરુા ચતઃ॥ ૧૩॥
સરેુ દ્રાત્મા ત વમય ત ણ ત ણી પ્રયઃ ।
ત પદ ત પદારા ય તપ વીજનસિેવતઃ॥ ૧૪॥
તાપસ તાપસારા ય તપાેમાગર્પ્રકાશકઃ ।
ત વમસ્યાકૃ તધર ત વમસ્યાથર્બાેધકઃ॥ ૧૫॥
ત વાનાં પરમં ત વં તારકા તરસં સ્થતઃ ।
તારક તારકમખુ તારકા તકપૂ જતઃ॥ ૧૬॥
ત વાતીત ત વમય ત ણાિદત્યપાટલઃ ।
ઉપે દ્ર ઉડુ ન્માૈ લ ડરેકબ લ પ્રયઃ॥ ૧૭॥
ઉ ચ્છષ્ટગણ ઉ ચ્છષ્ટ ઉ ચ્છષ્ટગણનાયકઃ ।
ઉપે દ્રપૂ જતપદ ઉપે દ્રવરદાયકઃ॥ ૧૮॥
ઉન્નતાનન ઉત્તુઙ્ગ ઉદારિત્રદશાગ્રણી ।
ઉમાપૂ જતપાદા જ ઉમાઙ્ગમલસ ભવઃ॥ ૧૯॥
ઉમાવા છતસ દાતા ઉમેશપિરપૂ જતઃ ।
ઉમાપતુ્ર ઉમાપતુ્રપૂજ્ય ઉમેશિવગ્રહઃ॥ ૨૦॥
તુર ય તુયર્પદગ તુર યમૂ તસયંુતઃ ।
તુ બુ તાતે્રસ તુષ્ટ તુર યવેદસં તુતઃ॥ ૨૧॥
તુર યાત્મા તુયર્પદદ તુ બુ ગાનતાે ષતઃ ।
તુ ષ્ટ પ્રય તુ ડવક્ર તષુારિહમસિન્નભઃ॥ ૨૨॥
તુર યલાેકિનલય તુર યગુણધારકઃ ।
તુર યમૂ તસ પજૂ્યઃ પરમાત્મા પરા પરઃ॥ ૨૩॥
પર જ્યાે તઃ પર ધામ પૂણર્પ્રણવિવગ્રહઃ ।
પ્રણવઃ પ્રણવારા યઃ પ્રણવાતીતિવગ્રહઃ॥ ૨૪॥
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પ્રણવાસ્યઃ પર બ્રહ્મ પુ ષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
પુરાણપુ ષઃ પૂતઃ પુ યાપુ યફલપ્રદઃ॥ ૨૫॥
પદ્મપ્રસન્નનયનઃ પદ્મ ચત પાદુકઃ ।
યયા તપજૂનપ્રીતાે યયા તવરદાયકઃ॥ ૨૬॥
યમીષ્ટવરસ દાતા યમીસાૈભાગ્યદાયકઃ ।
યમીભુ ક્તમુ ક્તદાતા યમીજ્ઞાનપ્રદાયકઃ॥ ૨૭॥
યાેગમુદ્ગલસ પજૂ્યાે યાેગમુદ્ગલ સ દ્ધદઃ ।
યાેગમુદ્ગલિવજ્ઞાતા યાેગમુદ્ગલદે શકઃ॥ ૨૮॥
યાે ગયાેગપ્રદાે યાે ગજ્ઞાનદાે યાેગશાસ્ત્રકૃત્ ।
યાેગભૂ મધરાે યાેગમાિયકાે યાેગમાગર્િવત્॥ ૨૯॥
પદ્મેશ્વરઃ પદ્મનાભઃ પદ્મનાભપ્રપૂ જતઃ ।
પદ્માપ તઃ પશપુ તઃ પશપુાશિવમાેચકઃ॥ ૩૦॥
પાશપા ણઃ પશુર્ધરઃ પઙ્ક સનસં સ્થતઃ ।
પઙ્ક સનસ પજૂ્યઃ પદ્મમાલાધરઃ પ તઃ॥ ૩૧॥
પન્નગાભરણઃ પન્નગેશઃ પન્નગભષૂણઃ ।
પન્નગેશસતુઃ પન્નગેશલાેકિનવાસકૃત્॥ ૩૨॥
તમાેહતાર્ તામસીશ તમાેભતાર્ તમાેમયઃ ।
તવ્ય તુ ત પ્રય તાતંે્ર તાતે્રરાજપ્રતાે ષતઃ॥ ૩૩॥
તવરાજ પ્રયઃ તુત્ય તુ કસઙ્ઘનાશકઃ ।
તાેમયજ્ઞ પ્રયઃ તાેમફલદઃ તાેમ સ દ્ધદઃ॥ ૩૪॥
નાન પ્રય નાનભતાર્ નાતકાભીષ્ટદાયકઃ ।

કમર્સાક્ષી કમર્કતાર્ કમાર્કમર્ફલપ્રદઃ॥ ૩૫॥
કમ ડલનુદ તીરિનવાસી કિટસતૂ્ર ત્ ।
કદ બગાેલકાકારઃ કૂ મા ડગણનાયકઃ॥ ૩૬॥
ક તૂિર તલકાપેેતઃ કામેશઃ કામપૂ જતઃ ।
કમ ડલુધરઃ ક પઃ કપદ કલભાનનઃ॥ ૩૭॥
કા યદેહઃ કિપલઃ કિપલાભીષ્ટદાયકઃ ।
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ઉગ્ર ઉગ્રાયુધધરાે ઉગ્ર દ્રપ્રપૂ જતઃ॥ ૩૮॥
ઉગ્રહતાર્ ઉગ્રભતાર્ ઉગ્રશાસનકારકઃ ।
ઉગ્રપા ડ્યસસુ પજૂ્ય ઉગ્રપા ડ્યેષ્ટદાયકઃ॥ ૩૯॥
ઉ બીજજપસપુ્રીત ઉદ ચીિદ શ સં સ્થતઃ ।
ઉદઙ્મખુ ઉદગ્દેશિનવાસી ઉ ચત પ્રયઃ॥ ૪૦॥
ઉ ચતજ્ઞાે ગણેશાનાે ગણક્ર ડાે ગણાિધપઃ ।
ગણનાથાે ગજમખુાે ગુણેશાે ગણનાયકઃ॥ ૪૧॥
ગુણાધારાે ગુણમયાે ગુણશા તપ્રધારકઃ ।
ગઁ બી ે ગઁ પદારા યાે ગ કારાે ગજેશ્વરઃ॥ ૪૨॥
ગઙ્ગાધરસમારા યાે ગઙ્ગાતીરિવહારકૃત્ ।
દક્ષયજ્ઞપ્રમથનાે દહરાકાશમ યગઃ॥ ૪૩॥
દક્ષાે દક્ષભ ક્તતુષ્ટાે દક્ષયજ્ઞવરપ્રદઃ ।
દેવેશાે દ ડની તસ્થાે દૈત્યદાનવમાેહનઃ॥ ૪૪॥
દયાવાન્ િદવ્યિવભવાે દ ક્ષણામૂ તન દનઃ ।
દ ક્ષણામૂ તસ યાતપદાે દેવસરુક્ષકઃ॥ ૪૫॥
દ ક્ષણાવતર્ક્ષતે્રસ્થાે દેવે દ્રપજૂન પ્રયઃ ।
દ્વમૈાતુરાે દ્વવદનાે દ્વપાસ્યાે દ્વ પરક્ષકઃ॥ ૪૬॥
દ્વરદાે દ્વરદેશાન આધારશ ક્ત મૂિધ્નગઃ ।
આખુકેતન આશાપૂરક આખુમહારથઃ॥ ૪૭॥
આધારપીઠ આધાર આધારાધેયવ જતઃ ।
આ શ્રતાભીષ્ટસ દાતા આમાેદામાેદદાયકઃ॥ ૪૮॥
આન દભવનાધીશ આન દમૂ તધારકઃ ।
આન દમય આન દ આન દકાેશસં સ્થતઃ॥ ૪૯॥
આખુ વજ આખવુાહ આન દાતીતિવગ્રહઃ ।
સધુા પ્રય સધુામૂ ત સધુાસાગરમ યગઃ॥ ૫૦॥
સધુાપાનરત સ ધુદૈત્યહા સ ધુદેશગઃ ।
સામગાન પ્રય સાધુ સાધુ સ દ્ધપ્રદાયકઃ॥ ૫૧॥
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સપ્તાશ્વપૂ જતપદ સપ્તાશ્વરથમ યગઃ॥
સપ્તલાેકશર રાઢ સપ્તદ્વ પિનવાસકૃત્॥ ૫૨॥
સમુદ્રરાજસ પજૂ્યાે નાગાસ્યાે નગ સતુઃ ।
ન દ્યાે ન દ પ્રયાે નાદાે નાદમ યે પ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૫૩॥
િનમર્લાે િન કલાે િનત્યાે િનરવદ્યાે િનર જનઃ ।
નારદાિદસસુસંવે્યાે િનત્યાિનત્યાે િનરામયઃ॥ ૫૪॥
નામપારાયણપ્રીતાે િનગુર્ણાે િનજલાેકગઃ ।
તન્નામજપસપુ્રીત ત વાત વ િવવેકદઃ॥ ૫૫॥
તદ્ભક્તજનસસંવે્ય તદાજ્ઞા પિરપાલકઃ ।
તિ ત્ર યન્ન પ્રયતમ ત ત્રશાસ્ત્રિવશારદઃ॥ ૫૬॥
ત ત્રગ ય ત ત્રવેદ્ય ત ત્રમાગર્પ્રકાશકઃ ।
ત ત્રારાધનસ તુષ્ટ ત ત્ર સ દ્ધપ્રદાયકઃ॥ ૫૭॥
ત ત્રમુદ્રાપ્રમુિદત ત ત્ર યાસપ્રતાે ષતઃ ।
ત ત્રાભાસમાગર્હતાર્ ત ત્રપાષ ડખ ડકઃ॥ ૫૮॥
ત ત્રયાેગમાગર્ગ ય ઊહાપાેહદુરાસદઃ ।
ઊજર્ વાનૂ મલમદ ઊનષાેડશવા ષકઃ॥ ૫૯॥
ઊડાપજૂનસ તુષ્ટ ઊહાપાેહિવવ જતઃ ।
ઉમા નષુાસસું શ્લષ્ટ ઊડાબાલામનાેરમઃ॥ ૬૦॥
ઉમેશપૂ જતપદ ઉમેશાભીષ્ટદાયકઃ ।
ઊ ત પ્રય ઊ તનુત ઊ તકૃદ્વરદાયકઃ॥ ૬૧॥
ઊ તત્રયીગાનવર ઊ તિત્રવેદકારણમ્ ।
ઊ તભઙ્ ગ પ્રયતમઃ ત્રાતા િત્રવેદનાયકઃ॥ ૬૨॥
િત્રગુણાત્મા િત્રલાેકાિદઃ િત્રવક્ત્ર સ્ત્રપદા વતઃ ।
િત્રમૂ તજનકસે્ત્રતા િત્રકર સ્ત્રિવલાેચનઃ॥ ૬૩॥
િત્રમૂ તજપસ તુષ્ટઃ િત્રમૂ તવરદાયકઃ ।
િત્રવેણીતીરસવંાસી િત્રવેણી નાનતાે ષતઃ॥ ૬૪॥
િત્રવેણીકે્ષત્રિનલયઃ િત્રવેણીમુ ડન પ્રયઃ ।

shAradeshasahasranaama.pdf 5



શ્રીશારદેશસહસ્રનામ તાતે્રમ્

િત્રવેણીસઙ્ગમસ્થાયી િત્રવેણીકે્ષત્ર સ દ્ધદઃ॥ ૬૫॥
િત્રસ યાક્ષતે્રિનલય સ્ત્રસ યાક્ષતે્રપાલકઃ ।
િત્રસ યાક્ષતે્રજનક સ્ત્રસ યાગતદૈત્યહા॥ ૬૬॥
િત્રસ યાગમનુીશાનપાતા િત્રસ ધક્ષતે્રગઃ ।
િત્રસ યાતાપસારા ય સ્ત્રસ યામુિનપાલકઃ॥ ૬૭॥
િત્રસ યામુિનદપર્ઘ્ન સ્ત્રપુરાભીષ્ટદાયકઃ ।
િત્રપુરાપૂજનપ્રીત સ્ત્રપુરા તકપૂ જતઃ॥ ૬૮॥
િત્રપુરેશીસમારા ય ય બક સ્ત્રપુરા તકઃ ।
અનપાયાેઽન તદૃ ષ્ટરપ્રમેયાેઽજરામરઃ॥ ૬૯॥
અનાિવલાેઽપ્ર તરથ અષ્ટાિત્રશ કલાતનુઃ
અલ પટાે મતાે ક્ષ યાેઽધનાંશાેઽપ્ર તમાનનઃ॥ ૭૦॥
અષ્ટ સ દ્ધસ દ્ધ શ્રીરષ્ટભૈરવસિેવતઃ ।
અષ્ટાદશાષૈધી ષ્ટરષ્ટદ્રવ્યહિવઃ પ્રયઃ॥ ૭૧॥
અષ્ટમૂ ત યેયમૂ તરષ્ટમાત્રસમા તઃ ।
અષ્ટપત્રા બુ સીન અષ્ટપ્રકૃ તકારણમ્॥ ૭૨॥
અષ્ટચક્રસુ્ફરન્મૂ તરષ્ટૈશ્વયર્પ્રદાયકઃ ।
અષ્ટપીઠાપેપીઠશ્રીરષ્ટિદક્પ તવ દતઃ॥ ૭૩॥
અ ગ્ રક્ષમા લકાઢ ાે વ્યયાેઽષ્ટવસવુ દતઃ ।
અષ્ટાદશપુરાણેડ્ય અષ્ટાદશિવિધ તઃ॥ ૭૪॥
અષ્ટાદશ લિપવ્ય ષ્ટસમ ષ્ટજ્ઞાનકાેિવદઃ ।
ભવા ધતારકાે ભાષાજનકાે ભારતીપ તઃ॥ ૭૫॥
ભીમાે ભીમિવઘ્નહતાર્ ભયત્રાતા ભવાેદ્ભવઃ ।
ભવાનીતનયાે ભ ક્ત પ્રયાે ભક્તપ્રવાલકઃ॥ ૭૬॥
ભક્તાધીનાે ભ ક્તવ યાે ભવુનેશીવરપ્રદઃ ।
ભપૂ તભુર્વનપ તભૂર્તેશાે ભવુનેશ્વરઃ॥ ૭૭॥
તે વેતી શરાેરત્ન તે ેમ ડલમ યગઃ ।
તે ેમયલાેકવાસી તે ેમયકલેબરઃ॥ ૭૮॥
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તે ે પી તજૈસશે તજેઃપુ જ વ પવાન્ ।
તજે ત વેશસ પજૂ્ય તજે ત વેષ્ટદાયકઃ॥ ૭૯॥
ત થમા સમુદ્ભૂત ત થમા વરપ્રદઃ ।
ત થમા સમારા ય ત થમા પ્રતાે ષતઃ॥ ૮૦॥
ત થમાત્રવ્રતપ્રીત ત થમાત્રેષ્ટદાયકઃ ।
બ્રહ્મ બ્રહ્મા ચતપદાે બ્રહ્મચાર હ પ તઃ॥ ૮૧॥
હત્તમાે બ્રહ્મવરાે બ્રહ્મ યાે બ્રહ્મિવત્તમઃ ।
હન્નાદા યચી કારાે બ્રહ્મા ડાવ લમખેલઃ॥ ૮૨॥

બ્રહ્મશેાે બ્રહ્મલાેકસ્થાે બ્રહ્મપતુ્રીસમ વતઃ ।
હદાર યસવંેદ્યાે બ્રહ્મિવદ્યામદાે કટઃ॥ ૮૩॥

બ્રહ્મા ડકુ દાે બ્રહ્મીશાે બ્રહ્માવતર્િનવાસકૃત્ ।
બ્રહ્માન દમયાે બ્રહ્મતનયાે બ્રહ્મણ પ તઃ॥ ૮૪॥
મ દાર ક્ષસ ભૂતાે મ દારકુસમુ પ્રયઃ ।
મ દારભક્તવરદાે મ દારભ ક્તતાે ષતઃ॥ ૮૫॥
મ દારપજૂનપ્રીતાે મ દારમ ણધારકઃ ।
મ દારમ ણસપુ્રીતાે મુિનમ ડલમ યગઃ॥ ૮૬॥
મુિનપતુ્રાે મનુીશાનાે મુિનમાનસહં સકઃ ।
મુિનપતુ્રસહચરાે મુિનબાલસમા તઃ॥ ૮૭॥
મુિનબાલાભીષ્ટદાતા મુિનબાલસમ ચતઃ ।
મુિનબાલભ ક્તતુષ્ટાે મુિનબાલે સતપ્રદઃ॥ ૮૮॥
િવનાયકાે િવઘ્નરા ે િવનતાતનય પ્રયઃ ।
વરે યાે વેદજનકાે વેદવેદાઙ્ગ ત વિવત્॥ ૮૯॥
વેદા તશાસ્ત્રસવંેદ્યાે વેદા તાગમગાેચરઃ ।
વ દ્યાે વાગીશસસંવે્યાે વામનાે વામના ચતઃ॥ ૯૦॥
વાગીશ્વર પ તવાર્ણીનાયકાે વરદાયકઃ ।
િવદ્યાપ્રદાે િવભવદાે વરે યતનયાે વશી॥ ૯૧॥
તન ધયઃ ત યપાનરતઃ ત યપ્રવધર્કઃ ।
તન ધય પ્રય તુયર્શ ક્તપતુ્ર તુર યપઃ॥ ૯૨॥
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તાૈ લ નાનપર તાૈ લમાસ નાનપ્રતાે ષતઃ ।
તાૈ લમાસજપપ્રીત તાૈ લદાનફલપ્રદઃ॥ ૯૩॥
તુઙ્ગભદ્રાતીરસસં્થ તુઙ્ગા નાનફલપ્રદઃ ।
તુઙ્ગાજલપાનરતઃ તુઙ્ગશલૈિનવાસકૃત્॥ ૯૪॥
તરઙ્ગકે લસસંક્ત તરઙ્ગા ધપ્રભેદકઃ ।
બ્રાહ્મણ પત્યયજ્ઞેશાે બ્રાહ્મણ પત્યહાેમભુક્॥ ૯૫॥
બ્રાહ્મણ પત્યે ષ્ટભાેક્તા બ્રહ્મસતૂ્રપ્રબ ધકૃત્ ।
હ બાલસવંેદ્યાે બ્રહ્મિવદ્યાપ્રદાયકઃ॥ ૯૬॥
હન્માયાે હ સનેાે હ દ્વદ્યાે હદ્ધનઃ ।
હદ્ગણાે હ કુ ક્ષ ર્હદ્ભાનુ ર્હદ્બલઃ॥ ૯૭॥
હદ્રાજ્યપ્રદાે બ્રહ્મસતૂ્ર ક્ હદ શ્વરઃ ।

સિવ મ ડલમ યસ્થ સિવતા સિવતા ચતઃ॥ ૯૮॥
સાિવત્ર સિવતારા ય સરૂ સયૂાઽથ સરૂજઃ ।
સાિવત્રીતનય સયૂર્મૂ ત સાૈરપ્રપૂ જતઃ॥ ૯૯॥
સરૂસતૂસમારા ય સાૈરમાગર્પ્રકાશકઃ ।
સરુ ક્ષમૂલસસં્થ સરુદુ્રમસમુ પ્રયઃ॥ ૧૦૦॥
સરુચ દનિદગ્ધાઙ્ગઃ વગર્સાખૈ્યપ્રદાયકઃ ।
યાેગા ગ્ કુ ડસ તાે યાેગા ગ્ જ્યાે ત પવાન્॥ ૧૦૧॥
યાેિનપીઠસિન્નષ ણાે યાેિનમુદ્રાપ્રતાે ષતઃ ।
યાસ્ક પ્રયાે યાસ્કપજૂ્યાે યાસે્કષ્ટફલદાયકઃ॥ ૧૦૨॥
યાેિનસસં્થપુ કરાઢ ાે યાે ગનીગણસિેવતઃ ।
યાે ગનીસિેવતપદાે યાે ગનીશ ક્તસં તઃ॥ ૧૦૩॥
યાેગાઙ્ગવેદ્યચરણાે યાેગસામ્રાજ્યદાયકઃ ।
યાેગગીતાપ્રદાે યાેગમ ત્રદાે યાેગિવગ્રહઃ॥ ૧૦૪॥
તરાતલલાેકવાસી તરાતલજના તઃ ।
ત ણાિદત્યસઙ્કાશ ત ણે દુસમ ચતઃ॥ ૧૦૫॥
તાલીવનસમાસીન તાલીફલસભુક્ષકઃ ।
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તાલીમધુરસપ્રીત તાલીગુળસભુક્ષકઃ॥ ૧૦૬॥
તાલીવનદેવતેડ્ય તાલીદેવીવરપ્રદઃ ।
તાલજઙ્ઘદૈત્યહર તાલજઙ્ઘાિરપૂ જતઃ॥ ૧૦૭॥
તમાલ યામલાકાર તમાલકુસમુ પ્રયઃ ।
તમાલવનસ ચાર તમાલદેવતા પ્રયઃ॥ ૧૦૮॥
અન તનામાન તશ્રીરન તાન તસાખૈ્યદઃ ।
અન તવદનાેઽન તલાેચનાેઽન તપાદુકઃ॥ ૧૦૯॥
અન તમકુટાપેેત અન તશ્રુ તમ ડતઃ ।
અન તકુ ક્ષ ષ્ઠાઢ અન ત નુમ ડતઃ॥ ૧૧૦॥
અન તાે ભ્રાજમાનાેઽન તસ્ક ધગલા વતઃ ।
અન તબાહુપા યાઢ અન તગુહ્ય લઙ્ગકઃ॥ ૧૧૧॥
અન તાેદારગુણવાનન તાેદારિવક્રમઃ ।
અન તસયૂર્સઙ્કાશ અન તે દુસશુીતલઃ॥ ૧૧૨॥
સદા શવસમારા ય સદા શવસવુીયર્જઃ ।
સદા શવગણેશાન સદા શવપદપ્રદઃ॥ ૧૧૩॥
સદા શવિવઘ્નહર સદા શવવરપ્રદઃ ।
સદા શવહાસ્યહેતુઃ સદા શવિવમાેહકઃ॥ ૧૧૪॥
સદા શવચ દ્રહતાર્ સદા શવહૃિદ સ્થતઃ ।
સદા શવ પધરઃ સદા શવસમીપગઃ॥ ૧૧૫॥
સદા શવશ ક્તપતુ્ર સદા શવસતુાગ્રજઃ ।
અશ્વાસ્યમનુીસસંવે્ય અશ્વાસ્યભ ક્તતાે ષતઃ॥ ૧૧૬॥
અશ્વાસ્યજ્ઞાનસ દાતા અશ્વાસ્યયાેગદાયકઃ ।
અશ્વાસ્યજપસપુ્રીત અશ્વાસ્યશાસ્ત્રતાે ષતઃ॥ ૧૧૭॥
અશ્વાસ્યિવઘ્નસહંતાર્ અશ્વાસ્ય સ દ્ધદાયકઃ ।
અશ્વાસ્યદૈત્યસહંતાર્ અ શ્વનીઋક્ષસ ભવઃ॥ ૧૧૮॥
અ શ્વનીદેવતારા ય અ શ્વનીશાસ્ત્રતાે ષતઃ ।
અ બકાયજ્ઞસ તુષ્ટ અ બકાભીષ્ટદાયકઃ॥ ૧૧૯॥
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અ બાસતુાેઽ બકાલાેકસસં્થાેઽ બાગણસિેવતઃ ।
ઋગ્યજુ સામસ ભૂ ત ઋ દ્ધ સ દ્ધપ્રવતર્કઃ॥ ૧૨૦॥
ઋ દ્ધપ્રદાે ઋ દ્ધનાથાે ઋણત્રયિવમાેચકઃ ।
ઋગ્વેદસકૂ્તસ તુષ્ટાે ઋગ્વેદમ ત્રતાે ષતઃ॥ ૧૨૧॥
ઋગ્વેદબ્રાહ્મણપ્રીતાે ઋગ્વેદાર યહ ષતઃ ।
ઋગ્વેદબ્રાહ્મણ પત્યસકૂ્તાપેિનષદ િરતઃ॥ ૧૨૨॥
ઋતાે ઋગ્વેદજનકાે ઋણહા ઋ દ્ધપૂ જતઃ ।
ઋત ભરાપ્રજ્ઞયાજ્યાે ઋ દ્ધનાથપ્રતાે ષતઃ॥ ૧૨૩॥
ઋવણર્ચક્રમ યસ્થાે ઋવણર્જપતાે ષતઃ ।
ઋવણર્માત્રકાિધશાે ઋવણર્શ ક્તનાયકઃ॥ ૧૨૪॥
ઋત પ્રયાે ઋતાધીશાે ઋતજ્ઞાે ઋતપાલકઃ ।
ઋતદેવસમારા યાે ઋતલાેકિનવાસકૃત્॥ ૧૨૫॥
ઋત ભરાપીઠસસં્થાે ઋતાધીનસિુવગ્રહઃ ।
ઋત ભરામાગર્વાસી ઋતપાલકપાલકઃ॥ ૧૨૬॥
ઋતવાક્ ઋતસઙ્ક પાે ઋતસઙ્ક પદાયકઃ ।
સસન્નયઃ સિવનયઃ સબુ્રહ્મ યગણેશ્વરઃ॥ ૧૨૭॥
સષુુ્ઠસ્રષ્ટા સષુુ્ઠપાતા સરુકુ જરભેદનઃ ।
સરુમાત્ર સમારા ય સરુમા વરપ્રદઃ॥ ૧૨૮॥
સરુમા સતુ સષુુ્ઠ નરદેવપ્રપાલકઃ ।
સરુા તકાે દૈત્યહર સરુવગર્પ્રપાલકઃ॥ ૧૨૯॥
સપુવાર્ણ સ દ્ધદાતા સપુવાર્ણગણા તઃ ।
સહા ઢ સહંવાહ સહંાસ્ય સહંદપર્હા॥ ૧૩૦॥
િવભુિવભુગણાધીશાે િવશ્વનાથસમ ચતઃ ।
િવશ્વાતીતાે િવશ્વકતાર્ િવશ્વપાતા િવરાટ્પ તઃ॥ ૧૩૧॥
િવશ્વનાથસતુાે િવશ્વનાથશ ક્તસમુદ્ભવઃ ।
િવશ્વનાથક્ષતે્રદાતા િવશ્વનાથપ્રપાલકઃ॥ ૧૩૨॥
િવશ્વનાથપૂ જતાઙ્ ઘ્રયુગલાે િવશ્વવ દતઃ ।
િવશ્વેશ્વરાે વી તહાતે્રાે વી તહાતે્રસમ ચતઃ॥ ૧૩૩॥
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યુદ્ધકૃદ્યુદ્ધવીરેશાે યુદ્ધમ ડલસં સ્થતઃ ।
યુદ્ધશે્વરાે યુદ્ધનાથાે યુદ્ધે સ દ્ધપ્રદાયકઃ॥ ૧૩૪॥
યુદ્ધવીરાે યુદ્ધશરૂાે યુદ્ધશેજયદાયકઃ ।
યુદ્ધકાલીશ્વરાે યાેધનાથાે યાેધગણા તઃ॥ ૧૩૫॥
યાેધાગ્રગ યાે યાેધેશાે યાેધેશજયદાયકઃ ।
યાેધિવઘ્નપ્રશમનાે યાેધ સ દ્ધપ્રદાયકઃ॥ ૧૩૬॥
વ સષ્ઠદેવાે વા સષ્ઠાે વ સષ્ઠકુલભષૂણઃ ।
િવશ્વા મત્ર પ્રયકરાે િવશ્વા મત્રાભયપ્રદઃ॥ ૧૩૭॥
િવશ્વા મત્ર સ દ્ધદાતા િવશ્વા મત્રાશ્રમે સ્થતઃ ।
િવશ્વા મત્રતપ તુષ્ટાે િવશ્વા મત્રે સતપ્રદઃ॥ ૧૩૮॥
િવશ્વા મત્રજ્ઞાનદાતા િવશ્વા મત્રસયુાેગદઃ ।
િવશ્વા મત્રવંશદેવાે િવશ્વા મત્રેષ્ટદૈવતમ્॥ ૧૩૯॥
વામદેવસમારા યાે વામમાગર્પ્રતાે ષતઃ ।
ઉ ક્રમસમારા ય ઉ ક્રમવરપ્રદઃ॥ ૧૪૦॥
ઉ ક્રમયજ્ઞદાતા ઉ ક્રમમખાેદ્ભવઃ ।
ઉ ક્રમે દ્રપદદ ઉ ક્રમસરુક્ષકઃ॥ ૧૪૧॥
ઉ ક્રમવંશદેવ ઉ ભીમપરાક્રમઃ ।
ઊવર્શીનટનપ્રીતઃ ઊવર્શીગાનલાેલપુઃ॥ ૧૪૨॥
ઊવર્શીપતુ્રસખુદ ઊવર્શીનાથપૂ જતઃ ।
ઊવર્શીનાથે સતદ ઊવર્શીલાેકદાયકઃ॥ ૧૪૩॥
બ્રાહ્મણાે બ્રાહ્મણેશાન બ્રાહ્મણે દ્રસપૂુ જતઃ ।
બ્રાહ્મ યકમર્સ તુષ્ટાે બ્રાહ્મ યમ ત્રતાે ષતઃ॥ ૧૪૪॥
બ્રાહ્મણબ્રહ્મયજ્ઞેશાે બ્રાહ્મણવરદાયકઃ ।
બ્રાહ્મણાય વેદદાતા બ્રાહ્મણાયાથર્દાયકઃ॥ ૧૪૫॥
બ્રાહ્મણાય કામદાતા બ્રાહ્મણાય સમુુ ક્તદઃ ।
બ્રહ્મમેધયજ્ઞતુષ્ટાે બ્રહ્મમેધહિવઃ પ્રયઃ॥ ૧૪૬॥
બ્રહ્મમેધસસૃં્કતાય બ્રહ્મલાેકપ્રદાયકઃ ।
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બ્રહ્મ પ્રયગણેશાનાે બ્રહ્મ પ્રયગણા ચતઃ॥ ૧૪૭॥
બ્રહ્મ પ્રયભ ક્તતુષ્ટાે બ્રહ્મ પ્રયવરપ્રદઃ ।
બ્રહ્મ પ્રયમુ ક્તદાતા બ્રહ્મ પ્રયકૃતાેદ્યમઃ॥ ૧૪૮॥
બ્રહ્મ પ્રયપ્રભુબ્રર્હ્મ પ્રયત્રાણકૃતાેદ્યમઃ ।
બ્રહ્મ પ્રયેડ્યચિરતાે બ્રહ્મ પ્રયનમસૃ્કતઃ॥ ૧૪૯॥
બ્રહ્મ પ્રયભયહરાે બ્રહ્મ પ્રયનમસૃ્કતઃ ।
બ્રહ્મ પ્રયસશંયઘ્નાે બહ્મર્િવદ્બ્રહ્મદાયકઃ॥ ૧૫૦॥
બ્રહ્મ પ્રયા તશમનાે બ્રહ્મ પ્રયફલપ્રદઃ ।
ઇ દરાનાયકશ્ચે દુભષૂણશ્ચે દરા પ્રયઃ॥ ૧૫૧॥
ઇ દ વરક ણકાસ્થ ઇ દ વરિવલાેચનઃ ।
ઇ દ વરસમપ્રખ્ય ઇ દ વરશયાનકૃત્॥ ૧૫૨॥
ઇ દ વરાસના ઢ ઇ દરાતનયાપ તઃ ।
ઇ દરાદ ઇ દરેશ ઇ દરાગણનાયકઃ॥ ૧૫૩॥
ઇ દરાષ્ટકસ દાતા ઇ દરાબીજતાે ષતઃ ।
ઇ દરાબીજસયંુક્તબીજમ ત્રમનપુ્રભુઃ॥ ૧૫૪॥
વીરપા ડ્યસમારા યાે વીરપા ડ્યવરપ્રદઃ ।
વીરચાેલસમારા યાે વીરચાેલેષ્ટદાયકઃ॥ ૧૫૫॥
વીરબ્રબાહુપૂ જતાઙ્ ઘ્રવ રમાહે દ્રવ દતઃ ।
વીરમાહેશવરદાે વીરરાક્ષસશત્રુહા॥ ૧૫૬॥
વીરશરૂશાૈયર્દાતા વીરા તકબલપ્રદઃ ।
વીરધીરધૈયર્દાતા વીરપુર દરેષ્ટદઃ॥ ૧૫૭॥
વીરમાતાર્ ડવરદાે વજ્રબાિહ્વષ્ટ સ દ્ધદઃ ।
વજ્રબાહુનુતાે વજ્રબાહુવીયર્જયપ્રદઃ॥ ૧૫૮॥
સઙ્કષ્ટહારક સઙ્કષ્ટહર ત થસ ભવઃ ।
સઙ્કષ્ટહરમ ત્રાત્મા સવર્સઙ્કષ્ટનાશનઃ॥ ૧૫૯॥
સઙ્ક ષ્ટહરિદનરાટ્ સઙ્ક ષ્ટમા પૂ જતઃ ।
સઙ્ક ષ્ટવ્રતસ તુષ્ટ સઙ્ક ષ્ટપજૂન પ્રયઃ॥ ૧૬૦॥
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સઙ્ક ષ્ટ તવરદ સાવર્ભાૈમવરપ્રદઃ ।
સાવર્ભાૈમગવર્હર સાવર્ભાૈમાિરભ જકઃ॥ ૧૬૧॥
સાવર્ભાૈમગીતગુણ સાવર્ભાૈમધનપ્રદઃ ।
સાવર્ભાૈમકામદાતા સાવર્ભાૈમસમુુ ક્તદઃ॥ ૧૬૨॥
તારાપ ત તારેશડે્ય તારાદાષેિનવારકઃ ।
તારાપતુ્રસમારા ય તારાગણિનષેિવતઃ॥ ૧૬૩॥
તારાપતુ્રાભીષ્ટદાતા તારાપતુ્રવરપ્રદઃ ।
તારાપતુ્રજ્ઞાનદાતા તારાપતુ્રસુ સ દ્ધદઃ॥ ૧૬૪॥
તારેશચૂડ તારેશવરદ તારકા ચતઃ ।
તારાકતાર્ તારકેશ તારાભતાર્ તમી પ્રયઃ॥ ૧૬૫॥
તલવકારસઙ્ગીત તમીનાથ તમી પ્રયઃ ।
તમીપજૂનસ તુષ્ટ તમીજપવરપ્રદઃ॥ ૧૬૬॥
તમીહવનસ તુષ્ટ તમીયજનતાે ષતઃ ।
તમપ્રકૃ તસયંુક્ત તમપ્રકૃ તપૂ જતઃ॥ ૧૬૭॥
તમપ્રકૃ તસ તબ્રહ્મા ડગણધારકઃ ।
તામસીમાયાસયંુક્ત તામસી તુતવૈભવઃ॥ ૧૬૮॥
તામસીનાયકેશાન તામસીનાયકેષ્ટદઃ ।
ઋણીજનસમારા ય ઋણીસં તુતવૈભવઃ॥ ૧૬૯॥
ઋણીનાથાે ઋણીગીતાે ઋણીજનસરુક્ષકઃ ।
ઋણીભતાર્ ઋણીધતાર્ ઋણીઋણહરઃ ક્ષણાત્॥ ૧૭૦॥
ઋણીવ દ્યાે ઋણીજ યાે ઋણી તુત્યાે ઋણી પ્રયઃ ।
ઋણીધામા ઋણીગાેપ્તા ઋણીગણિનષેિવતઃ॥ ૧૭૧॥
યમીજનસમારા યાે યમીસં તુતવૈભવઃ ।
યમીનાથાે યમીગીતાે યમીજનસરુક્ષકઃ॥ ૧૭૨॥
યમીભતાર્ યમીધતાર્ યમીભયહરઃ ક્ષણાત્ ।
યમીવ દ્યાે યમીજ યાે યમી તુત્યાે યમી પ્રયઃ॥ ૧૭૩॥
યમીધામા યમીગાેપ્તા યમીગણિનષેિવતઃ ।

ણહ ત ણધરઃ ણીશાન ણ પ્રયઃ॥ ૧૭૪॥
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સજં્ઞાપ તસમારા ય સજં્ઞાપ ત તુ ત પ્રયઃ ।
સજં્ઞાપ તગણેશાન સજં્ઞાપ ત વ પ ક્॥ ૧૭૫॥
સજં્ઞાપ તવ દ્યપાદ સજં્ઞેશગીતસદુ્ગણઃ ।
સજં્ઞેશગવર્સ છેત્તા સજં્ઞેશવરદપર્હા॥ ૧૭૬॥
સજં્ઞેશપ્રવણ વા ત સજં્ઞેશગણસં તુતઃ ।
સજં્ઞેશા ચતપાદા ે સજં્ઞેશભયહારકઃ॥ ૧૭૭॥
યાે ગગેયગુણાે યાે ગચિરતાે યાેગત વિવત્ ।
યાેગી દ્રત્રાસહા યાેગગ્ર થત વિવવેચકઃ॥ ૧૭૮॥
યાેગાનુરાગાે યાેગાઙ્ગાે યાેગગઙ્ગાજલાેદ્વહઃ ।
યાેગાવગાઢજલિધયાગપ્રજ્ઞાે યુગ ધરઃ॥ ૧૭૯॥
યાેગીગીતસચુાિરત્રાે યાેગી દ્રગણસિેવતઃ ।
યાેગધાતા યાેગભતાર્ યાેગારા તિનષૂદનઃ॥ ૧૮૦॥
તર ણ તરણીશાન તરણીપ્રી તવધર્નઃ ।
તરણીગવર્સ છેત્રા તરણીગીતસદુ્ગણઃ॥ ૧૮૧॥
તર ણપ્રવણ વા તાે તરણીવરદાયકઃ ।
તર ણત્રાણસન્નદ્ધ તરણીસમરક્ષમઃ॥ ૧૮૨॥
તરણીગીતચિરત તરણીગીતસદુ્ગણઃ ।
તરણી પ્રયકતાર્ ચ તર યાગમસારિવત્॥ ૧૮૩॥
તરણીસિેવતપાદા જ તરણી પ્રયન દનઃ ।
તરણી પ્રયાસમારા ય તર ણમાગર્કાેિવદઃ॥ ૧૮૪॥
ઇલાપ તિરલાનાથ ઇલાનાથવરપ્રદઃ ।
ઇલા તખ ડવાસી ઇલા તજન પ્રયઃ॥ ૧૮૫॥
ઇલા ત ગિરસ્થાયી ઇલા તગણા ચતઃ ।
ઇલા તેષ્ટવરદ ઇલા તસખુપ્રદઃ॥ ૧૮૬॥
ઇલા તધમર્દાતા ઇલા તધનપ્રદઃ ।
ઇલા તકામપૂર ઇલા તસમુુ ક્તદઃ॥ ૧૮૭॥
ઇલા તગીતત વ ઇલા તજના શ્રતઃ ।
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ચ ડ ચ ડશેસહૃુચ્ચ ડીશશ્ચ ડિવક્રમઃ॥ ૧૮૮॥
ચરાચરપ ત શ્ચ તામ ણચવર્ણલાલસઃ ।
ચ તામ ણ શ્ચ તતાથર્દાયક શ્ચત્તસં સ્થતઃ॥ ૧૮૯॥
ચદાકાશ શ્ચદાભાસ શ્ચદાત્મા ચ ચ્ચદ શ્વરઃ ।
ચત્ત ત્તમયીનાથ શ્ચત્તશા તપ્રદાયકઃ॥ ૧૯૦॥
અ બકેશષે્ટવરદ અ બકેશભયાપહઃ ।
અ બકેશગુ ર બાપ ત યાતપદા બુજઃ॥ ૧૯૧॥
અ બાપ ત તુતશ્ચા બાનાથારા યાેઽ બકાસતુઃ ।
અ બાિવદ્યાસતુ વજ્ઞ અ બાપ્રી તિવવધર્નઃ॥ ૧૯૨॥
અ બાઙ્ગમલસ ભૂત અ બાજઠરસ ભવઃ ।
અ બકેશવીયર્ ત અ બકેશકે્ષણાેદ્ભવઃ॥ ૧૯૩॥
અ બકેશહાસ્ય ત અ બકાકાપેસ ભવઃ ।
અ બકેશ યાન ત અ બકેશગણા તઃ॥ ૧૯૪॥
અ બકેશસૈ યનાથ અ બકેશજયપ્રદઃ ।
અ બકેશ શરાેહતાર્ અ બકેશે દુહારકઃ॥ ૧૯૫॥
અ બકેશહૃદા ઢ અ બકેશસ્થલા ભતઃ ।
અ બકાે સઙ્ગિનલય અ બકાજ્ઞાપ્રપાલકઃ॥ ૧૯૬॥
અ બકાગણસવંીત અ બકામાગર્કાેિવદઃ ।
અ બકાગીતચિરત અ બાિરસૈ યનાશકઃ॥ ૧૯૭॥
અ બકેશપાશ્વર્સસં્થ અ બાલાેકિનવાસકૃત્ ।
િનરાેધા ચત્ત ત્તસ્થાે િન ન દપ્રદાયકઃ॥ ૧૯૮॥
નજૈકતાર્ નજૈભતાર્ નજૈધતાર્ િનરાેધગઃ ।
નજૈવાસી નજૈદાતા નજૈશ ક્તસમ વતઃ॥ ૧૯૯॥
નજૈયાેગપ્રદાે નજૈજ્ઞાનદાે િનજલાેકદઃ ।
નજૈધમર્પ્રદાે નજૈિવદ્યાદાે િનજકામદઃ॥ ૨૦૦॥
અપણાર્પૂ જતપદ અપણશપ્રપૂ જતઃ ।
અપણશષે્ટવરદ અપણશભયાપહઃ॥ ૨૦૧॥
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અપણશ યાતપદ અપણશગણા તઃ ।
અપણશ યાન ત અપણાર્હાસ્યસ ભવઃ॥ ૨૦૨॥
ઇદં ના ાં સહસ્ર તુ બ્રહ્મણાં બ્રહ્મણ પતેઃ ।
સકૂ્તમ ત્રાક્ષર તં બ્રહ્મણ પ તતાષેદમ્॥ ૨૦૩॥
ય ઇદં પ્રયતઃ પ્રાતઃ િત્રસ યં વા પઠેન્નરઃ ।
વા છતં સમવા ાે ત ગણનાથપ્રસાદતઃ॥ ૨૦૪॥
ધમાર્થ ધમર્મા ાે ત ધનાથ લભતે ધનમ્ ।
િવદ્યાથ લભતે િવદ્યાં માેક્ષાથ માેક્ષમા ુયાત્॥ ૨૦૫॥
પતુ્રાથ લભતે પતુ્રાન્ કામાથ કામમા ુયાત્ ।
િન કામાે યઃ પઠેદેતદ્ગણેશાન પરાયણઃ॥ ૨૦૬॥
સપ્ર તષ્ઠાં પરાં પ્રા ય િનજલાેકમવા ુયાત્ ।
॥ ઇ ત શ્રીિવનાયકત ત્રે શ્રીશારદેશસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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