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shrI Anjaneya or Hanuman Stotra of 1000 Names

શ્રીઆ જનેયસહસ્રનામ તાતે્રં હનુમ સહસ્રનામ તાતે્રં ચ

ઋષય ઊચુઃ ।
ઋષે લાેહ ગિર પ્રાપ્તઃ સીતાિવરહકાતરઃ ।
ભગવાન્ િક વ્યધાદ્રામ ત સવ બ્રૂિહ સ વરમ્॥
વા મીિક વાચ ।
માયામાનષુ દેહાેઽયં દદશાર્ગ્રે કપીશ્વરમ્ ।
હનુમ તં જગ વામી બાલાકર્સમ તજેસમ્॥
સ સ વરં સમાગ ય સાષ્ટાઙ્ગં પ્ર ણપત્ય ચ ।
કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા હનુમાન્ રામમબ્રવીત્॥
શ્રી હનુમાનવુાચ ।
ધ યાેઽ મ કૃતકૃત્યાેઽ મ દૃ ટ્વા વ પાદપઙ્કજમ્ ।
યાે ગનામ યગ યં ચ સસંારભય નાશનમ્ ।
પુ ષાેત્તમં ચ દેવેશં કતર્વં્ય તિન્નવેદ્યતામ્॥
શ્રી રામચ દ્રાવેાચ ।
જનસ્થાનં કિપશ્રેષ્ઠ કાેઽ યાગત્ય િવદેહ મ્ ।
હૃતવાન્ િવપ્રસવંેશાે માર ચાનુગતે મિય॥
ગવે યઃ સા પ્રતં વીરઃ નક હરણે પરઃ ।
વયા ગ યાે ન કાે દેશ વં ચ જ્ઞાનવતાવરઃ॥
સપ્તકાેિટ મહામ ત્રમિ ત્રતાવયવઃ પ્રભુઃ ।
ઋષય ઉચુઃ ।
કાે મ ત્ર િક ચ ત યાનં તન્નાે બૂિહ યથાથર્તા । યથાથર્તઃ
કથાસધુારસં પી વા ન યામઃ પરંતપ॥ ૧॥
વા મીિક વાચ ।
મ તં્ર હનુમતાે િવ દ્ધ ભુ ક્તમુ ક્ત પ્રદાયકમ્ ।
મહાિરષ્ટ મહાપાપ મહાદુઃખ િનવારણમ્॥ ૨॥
મ ત્રમ્ ।
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ૐ અ હ્ર ી ં શ્રી ં હનુમતે રામદૂતાય લઙ્કા િવ વંસનાય
અ જનીગભર્સ ભૂતાય શાિકનીઢાિકની િવ વંસનાય
િક લિક લ બુ બુ કારેણ િવભીષણાય હનુમદે્દવાય
ૐ શ્રીં હ્ર ી ં હ્ર ા હ્ર ાં હં ફટ્ વાહા॥
અ યં હનુમતાે મ તં્ર સહસ્રં નામસિ જ્ઞતમ્ ।
ન તુ ઋષયઃ સવ મહાદુિરતનાશનમ્॥ ૩॥

યસ્ય સં મરણાત્ સીતાં લ વા રાજ્યમક ટકમ્ ।
િવભીષણાય ચ દદાવાત્માનં લ ધવાન્ યથા॥ ૪॥
ઋષય ઊચુઃ
સહસ્રનામસન્મ તં્ર દુઃખાઘાૈઘિનવારણમ્ ।
વા મીકે બ્રૂિહ ન તૂણ શશુ્રષૂામઃ કથાં પરામ્॥
વા મીિક વાચ ।
શ ◌ૃ વ તુ ઋષયઃ સવ સહસ્રનામકં તવમ્ ।
તવાનામુત્તમં િદવ્યં સદથર્સ્ય પ્રકાશકમ્॥
ૐ અસ્ય શ્રીહનુમ સહસ્રનામ તાતે્ર મ ત્રસ્ય શ્રીરામચ દ્રઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીહનુમાન્મહા દ્રાે દેવતા ।
હ્ર ી ં શ્રી ં હ્ર ા હ્ર ાં બીજમ્ । શ્રીં ઇ ત શ ક્તઃ ।
િક લિકલ બુ બુ કારેણ ઇ ત ક લકમ્ ।
લઙ્કાિવ વંસને ત કવચમ્ । મમ સવાપદ્રવશા ત્યથ
મમ સવર્કાયર્ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
॥ ઋ યાિદ યાસઃ॥
શ્રીરામચ દ્રઋષયે નમઃ શર સ ।
અનુષુ્ટ છ દસે નમઃ મખુે ।
શ્રીહનુમાન્મહા દ્ર દેવતાયૈ નમઃ હૃિદ ।
હ્ર ી ં શ્રી ં હ્ર ા હ્ર ાં ઇ ત બી ય નમઃ ગુહ્યે ।
શ્રીં ઇ ત શક્તયે નમઃ પાદયાેઃ ।
િક લિકલ બુ બુ કારેણ ઇ ત ક લકાય નમઃ નાભાૈ ।
લઙ્કાિવ વંસને ત કવચાય નમઃ બાહુદ્વયે ।
મમ સવાપદ્રવશા ત્યથ મમ સવર્કાયર્ સદ્ યથ
ઇ ત િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગે॥
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॥ ઇ ત ઋ યાિદ યાસઃ॥
॥ અથ કર યાસઃ॥
ૐઅ હ્ર ી ં હનુમતે રામદૂતાય અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐ લઙ્કાિવ વંસનાય તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐઅ જનીગભર્સ ભૂતાય મ યમા યાં નમઃ ।
ૐશાિકનીડાિકનીિવ વંસનાય અના મકા યાં નમઃ ।
ૐ િક લિક લ બૂ બૂ કારેણ િવભીષણાય હનુમદે્દવતાય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐ હ્ર ી ં શ્રી હ્ર ા હાં હંુ ફટ્ વાહા કરતલ કર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
॥ ઇ ત કર યાસઃ॥
॥ અથ હૃદયાિદષડઙ્ગ યાસઃ॥
ૐઅ હ્ર ી ં હનુમતે રામદૂતાય હૃદયાય નમઃ ।
ૐ લઙ્કાિવ વંસનાય શરસે વાહા ।
ૐઅ જનીગભર્સ ભૂતાય શખાયવૈષટ્ ।
ૐશાિકનીડાિકનીિવ વંસનાય કવચાય હુમ્ ।
ૐ િક લિક લ બૂ બૂ કારેણ િવભીષણાય હનુમદે્દવતાય નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
ૐ હ્ર ી ં શ્રી હ્ર ા હાં હંુ ફટ્ વાહા અસ્ત્રાય ફટ્ ।
॥ ઇ ત હૃદયાિદષડઙ્ગ યાસઃ॥
યાનમ્
પ્રતપ્ત વણર્વણાર્ભં સરંક્તા ણલાેચનમ્ ।
સગુ્રીવાિદયુતં યાયેત્ પીતા બરસમા તમ્॥
ગાે પદ કૃતવારા શ પુચ્છમ તકમીશ્વરમ્ ।
જ્ઞાનમુદ્રાં ચ બભ્રાણં સવાર્લઙ્કારભૂ ષતમ્॥
વામહ તસમાકૃષ્ટદશાસ્યાનનમ ડલમ્ ।
ઉદ્યદ્દ ક્ષણદાેદર્ ડં હનૂમ તં િવ ચ તયેત્॥
હનૂમાન્ શ્રીપ્રદાે વાયપુતુ્રાે દ્રાે નયાેઽજરઃ ।
અ ત્યુવ રવીરશ્ચ ગ્રામવાસાે જનાશ્રયઃ॥ ૧॥
ધનદાે િનગુર્ણાકારાે વીરાે િનિધપ તમુર્િનઃ ।
િપઙ્ગાક્ષાે વરદાે વાગ્મી સીતાશાેકિવનાશનઃ॥ ૨॥
શવઃ શવર્ઃ પરાેઽવ્યક્તાે વ્યક્તાવ્યક્તાે ધરાધરઃ ।
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િપઙ્ગકેશઃ િપઙ્ગરાેમા શ્રુ તગ યઃ સનાતનઃ॥ ૩॥
અનાિદભર્ગવાન્ િદવ્યાે િવશ્વહેતનુર્રાશ્રયઃ ।
આરાેગ્યકતાર્ િવશ્વેશાે િવશ્વનાથાે હર શ્વરઃ॥ ૪॥
ભગા રામાે રામભક્તઃ કલ્યાણપ્રકૃતીશ્વરઃ ।
િવશ્વ ભરાે િવશ્વમૂ તિવશ્વાકારાેઽથ િવશ્વપઃ॥ ૫॥
િવશ્વાત્મા િવશ્વસવે્યાેઽથ િવશ્વાે િવશ્વધરાે રિવઃ ।
િવશ્વચેષ્ટાે િવશ્વગ યાે િવશ્વ યેયઃકલાધરઃ॥ ૬॥
લવઙ્ગમઃ કિપશ્રેષ્ઠાે જ્યેષ્ઠાે વેદ્યાે વનેચરઃ ।
બાલાે દ્ધાે યવુા ત વં ત વગ યઃ સખા હ્યજઃ॥ ૭॥
અ જનાસનૂુરવ્યગ્રાે ગ્રામસ્યા તાે ધરાધરઃ ।
ભૂભુર્વઃ વમર્હલાકાે જનાેલાેક તપાેઽવ્યયઃ॥ ૮॥
સત્યમાેઙ્કારગ યશ્ચ પ્રણવાે વ્યાપકાેઽમલઃ ।
શવધમર્પ્ર તષ્ઠાતા રામેષ્ટઃ ફ ગનુ પ્રયઃ॥ ૯॥
ગાે પદ કૃતવાર શઃ પૂણર્કામાે ધરાપ તઃ ।
રક્ષાેઘ્નઃ પુ ડર કાક્ષઃ શરણાગતવ સલઃ॥ ૧૦॥
નક પ્રાણદાતા ચ રક્ષઃપ્રાણાપહારકઃ ।

પૂણર્ઃ સત્યઃ પીતવાસા િદવાકરસમપ્રભઃ॥ ૧૧॥
દ્રાેણહતાર્ શ ક્તનેતા શ ક્તરાક્ષસમારકઃ ।
અક્ષઘ્નાે રામદૂતશ્ચ શાિકની િવતાહરઃ॥ ૧૨॥
બુભૂકારહતારા તગર્વર્પવર્તમદર્નઃ ।
હેતુ વહેતુઃ પ્રાંશશુ્ચ િવશ્વકતાર્ જગદુ્ગ ઃ॥ ૧૩॥
જગન્નાથાે જગન્નેતા જગદ શાે જનેશ્વરઃ ।
જગિ શ્રતાે હિરઃ શ્રીશાે ગ ડ મયભ જકઃ॥ ૧૪॥
પાથર્ વ ે વાયપુતુ્રઃ સતપુચ્છાેઽ મતપ્રભઃ ।
બ્રહ્મપુચ્છઃ પરબ્રહ્મપુચ્છાે રામેષ્ટકારકઃ॥ ૧૫॥
સગુ્રીવાિદયુતાે જ્ઞાની વાનરાે વાનરેશ્વરઃ ।
ક પસ્થાયી ચર વી પ્રસન્નશ્ચ સદા શવઃ॥ ૧૬॥

4 sanskritdocuments.org



શ્રીઆ જનેયસહસ્રનામ તાતે્રં હનુમ સહસ્રનામ તાતે્રં ચ

સન્મ તઃ સદ્ગ તભુર્ ક્તમુ ક્તદઃ ક તદાયકઃ ।
ક તઃ ક તપ્રદશ્ચવૈ સમુદ્રઃ શ્રીપ્રદઃ શવઃ॥ ૧૭॥
ઉદિધક્રમણાે દેવઃ સસંારભયનાશનઃ ।
વા લબ ધનકૃ દ્વશ્વજેતા િવશ્વપ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૧૮॥
લઙ્કાિરઃ કાલપુ ષાે લઙે્કશગ્ હભ જનઃ ।
ભૂતાવાસાે વાસદેુવાે વસુ સ્ત્રભવુનેશ્વરઃ॥
શ્રીરામ પઃ કૃ ણ તુ લઙ્કાપ્રાસાદભ જનઃ ।
કૃ ણઃ કૃ ણ તુતઃ શા તઃ શા તદાે િવશ્વભાવનઃ॥ ૨૦॥
િવશ્વભાેક્તાઽથ મારઘ્નાે બ્રહ્મચાર જતે દ્રયઃ ।
ઊ વર્ગાે લાઙ્ગુલી માલી લાઙ્ગૂલાહતરાક્ષસઃ॥ ૨૧॥
સમીરતનુ ે વીરાે વીરમારાે જયપ્રદઃ ।
જગન્મઙ્ગલદઃ પુ યઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ॥ ૨૨॥
પુ યક તઃ પુ યગી તજર્ગ પાવનપાવનઃ ।
દેવેશાેઽ મતરાેમાઽથ રામભક્તિવધાયકઃ॥ ૨૩॥
યાતા યેયાે જગ સાક્ષી ચેતા ચૈત યિવગ્રહઃ ।
જ્ઞાનદઃ પ્રાણદઃ પ્રાણાે જગ પ્રાણઃ સમીરણઃ॥ ૨૪॥
િવભીષણ પ્રયઃ શરૂઃ િપ પલાશ્રય સ દ્ધદઃ ।
સદ્ધઃ સદ્ધાશ્રયઃ કાલઃ કાલભક્ષકપૂ જતઃ॥ ૨૫॥
લઙે્કશિનધનસ્થાયી લઙ્કાદાહક ઈશ્વરઃ ।
ચ દ્રસયૂાર્ ગ્ નતે્રશ્ચ કાલા ગ્ ઃ પ્રલયા તકઃ॥ ૨૬॥
કિપલઃ કિપશઃ પુ યરા તદ્વાર્દશરા શગઃ ।
સવાર્શ્રયાેઽપ્રમેયાત્મા રેવત્યાિદિનવારકઃ॥ ૨૭॥
લ મણપ્રાણદાતા ચ સીતા વનહેતુકઃ ।
રામ યાયી હૃષીકેશાે િવ ભક્તાે જટ બલી॥ ૨૮॥
દેવાિરદપર્હા હાેતા ધાતા કતાર્ જગ પ્રભુઃ ।
નગરગ્રામપાલશ્ચ શદુ્ધાે બુદ્ધાે િનર તરઃ॥ ૨૯॥
િનર જનાે િનિવક પાે ગુણાતીતાે ભયઙ્કરઃ ।
હનુમાંશ્ચ દુરારા ય તપઃસા યાે મહેશ્વરઃ॥ ૩૦॥

anjaneya1000.pdf 5



શ્રીઆ જનેયસહસ્રનામ તાતે્રં હનુમ સહસ્રનામ તાતે્રં ચ

નક ઘનશાેકાે થતાપહતાર્ પરાશરઃ ।
વાઙ્મયઃ સદસદૂ્રપઃ કારણં પ્રકૃતેઃ પરઃ॥ ૩૧॥
ભાગ્યદાે િનમર્લાે નેતા પુચ્છલઙ્કાિવદાહકઃ ।
પુચ્છબદ્ધાે યાતુધાનાે યાતુધાનિરપુ પ્રયઃ॥ ૩૨॥
છાયાપહાર ભૂતેશાે લાેકેશઃ સદ્ગ તપ્રદઃ ।
લવઙ્ગમેશ્વરઃ ક્રાેધઃ ક્રાેધસરંક્તલાેચનઃ॥ ૩૩॥
ક્રાેધહતાર્ તાપહતાર્ ભક્તાભયવરપ્રદઃ ।
ભક્તાનુક પી િવશ્વેશઃ પુ હૂતઃ પુર દરઃ॥ ૩૪॥
અ ગ્ િવભાવસભુાર્ વાન્ યમાે િનરૃ તરેવ ચ ।
વ ણાે વાયુગ તમાન્ વાયુઃ કુબેર ઈશ્વરઃ॥ ૩૫॥
રિવશ્ચ દ્રઃ કુજઃ સાૈ યાે ગુ ઃ કાવ્યઃ શનૈશ્ચરઃ ।
રાહુઃ કેતુમર્ દ્દાતા ધાતા હતાર્ સમીરજઃ॥ ૩૬॥
મશક કૃતદેવાિરદત્યાિરમર્ધૂસદૂનઃ ।
કામઃ કિપઃ કામપાલઃ કિપલાે િવશ્વ વનઃ॥ ૩૭॥
ભાગીરથીપદા ભાજેઃ સતેુબ ધિવશારદઃ ।
વાહા વધા હિવઃ કવં્ય હવ્યવાહઃ પ્રકાશકઃ॥ ૩૮॥
વપ્રકાશાે મહાવીરાે મધુરાેઽ મતિવક્રમઃ ।
ઉડ્ડીનાેડ્ડીનગ તમાન્ સદ્ગ તઃ પુ ષાેત્તમઃ॥
જગદાત્મા જગદ્યાેિનજર્ગદ તાે હ્યન તરઃ ।
િવપા મા િન કલઙ્કાેઽથ મહાન્ મહદહઙૃ્ક તઃ॥ ૪૦॥
ખં વાયુઃ થવી ચાપાે વિહ્નિદક્ કાલ અેકલઃ ।
ક્ષતે્રજ્ઞઃ ક્ષતે્રપાલશ્ચ પ વલીકૃતસાગરઃ॥ ૪૧॥
િહર મયઃ પુરાણશ્ચ ખેચરાે ભૂચરાે મનુઃ ।
િહર યગભર્ઃ સતૂ્રાત્મા રાજરા ે િવશાં પ તઃ॥ ૪૨॥
વેદા તવેદ્ય ઉદ્ગ થાે વેદાઙ્ગાે વેદપારગઃ ।
પ્ર તગ્રામ સ્થતઃ સદ્યઃ સૂ્ફ તદાતા ગુણાકરઃ॥ ૪૩॥
નક્ષત્રમાલી ભૂતાત્મા સરુ ભઃ ક પપાદપઃ ।
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ચ તામ ણગુર્ણિનિધઃ પ્ર દ્વારમનુત્તમઃ॥ ૪૪॥
પુ યશ્લાેકઃ પુરારા તઃ મ તમાન્ શવર્ર પ તઃ ।
િક લ્કલારાવસ ત્ર તભૂતપે્રતિપશાચકઃ॥ ૪૫॥
ઋણત્રયહરઃ સૂ મઃ સ્થૂલઃ સવર્ગ તઃ પુમાન્ ।
અપ મારહરઃ મતાર્ શ્રુ તગાર્થા તમર્નુઃ॥ ૪૬॥
વગર્દ્વારં પ્ર દ્વારં માેક્ષદ્વારં યતીશ્વરઃ ।
નાદ પં પરં બ્રહ્મ બ્રહ્મબ્રહ્મપુરાતનઃ॥ ૪૭॥
અેકાેઽનેકાે જનઃ શકુ્લઃ વય જ્યાે તરનાકુલઃ ।
જ્યાે તજ્યા તરનાિદશ્ચ સા વકાે રાજસ તમઃ॥ ૪૮॥
તમાેહતાર્ િનરાલ બાે િનરાકારાે ગુણાકરઃ ।
ગુણાશ્રયાે ગુણમયાે હ કાયાે હદ્યશાઃ॥
હદ્ધનુ ર્હ પાદાે હન્મૂધાર્ હ વનઃ ।
હ કણા હન્નાસાે હદ્બાહુ ર્હત્તનુઃ॥ ૫૦॥
હદ્ગલાે હ કાયાે હ પુચ્છાે હ કરઃ ।
હદ્ગ ત ર્હ સવેાે હ લાેકફલપ્રદઃ॥ ૫૧॥
હદ્ભ ક્ત ર્હદ્વા છાફલદાે હદ શ્વરઃ ।
હ લાેકનુતાે દ્રષ્ટા િવદ્યાદાતા જગદુ્ગ ઃ॥ ૫૨॥
દેવાચાયર્ઃ સત્યવાદ બ્રહ્મવાદ કલાધરઃ ।
સપ્તપાતાલગામી ચ મલયાચલસશં્રયઃ॥ ૫૩॥
ઉત્તરાશા સ્થતઃ શ્રીશાે િદવ્યાષૈિધવશઃ ખગઃ ।
શાખા ગઃ કપી દ્રાેઽથ પુરાણઃ પ્રાણચ ચુરઃ॥ ૫૪॥
ચતુરાે બ્રાહ્મણાે યાેગી યાે ગગ યઃ પરાેઽવરઃ ।
અનાિદિનધનાે વ્યાસાે વૈકુ ઠઃ થવીપ તઃ॥ ૫૫॥
અપરા જતાે જતારા તઃ સદાન દદ ઈ શતા ।
ગાપેાલાે ગાપે તયાદ્ધા ક લઃ સ્ફાલઃ પરા પરઃ॥ ૫૬॥
મનાવેેગી સદાયાેગી સસંારભયનાશનઃ ।
ત વદાતાઽથ ત વજ્ઞ ત વં ત વપ્રકાશકઃ॥ ૫૭॥
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શદુ્ધાે બુદ્ધાે િનત્યયુક્તાે ભક્તાકારાે જગદ્રથઃ ।
પ્રલયાેઽ મતમાયશ્ચ માયાતીતાે િવમ સરઃ॥ ૫૮॥
માયાિન જતરક્ષાશ્ચ માયાિન મતિવષ્ટપઃ ।
માયાશ્રયશ્ચ િનલપેા માયાિનવર્તર્કઃ સખુી॥
સખુી(ખં) સખુપ્રદાે નાગાે મહેશકૃતસં તવઃ ।
મહેશ્વરઃ સત્યસ ધઃ શરભઃ ક લપાવનઃ॥ ૬૦॥
રસાે રસજ્ઞઃ સન્માનાે પં ચ ઃ શ્રુતી રવઃ ।
ઘ્રાણં ગ ધઃ પશર્નં ચ પશા િહઙ્કારમાનગઃ॥ ૬૧॥
ને ત નેતી ત ગ યશ્ચ વૈકુ ઠભજન પ્રયઃ ।
ગિરશાે ગિર કા તાે દુવાર્સાઃ કિવરઙ્ ગરાઃ॥ ૬૨॥
ગવુર્ સષ્ઠ યવનાે નારદ તુ બુ હર્રઃ ।
િવશ્વક્ષતંે્ર િવશ્વબીજં િવશ્વનતંે્ર ચ િવશ્વપઃ॥ ૬૩॥
યાજકાે યજમાનશ્ચ પાવકઃ િપતર તથા ।
શ્રદ્ધા બુ દ્ધઃ ક્ષમા ત દ્રા મ ત્રાે મ ત્રિયતા સરુઃ॥ ૬૪॥
રાજે દ્રાે ભપૂતી ઢાે માલી સસંારસાર થઃ ।
િનત્યઃ સ પૂણર્કામશ્ચ ભક્તકામધુગુત્તમઃ॥ ૬૫॥
ગણપઃ કેશવાે ભ્રાતા િપતા માતાઽથ મા તઃ ।
સહસ્રમૂધાર્ સહસ્રાસ્યઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્॥ ૬૬॥
કામ જત્ કામદહનઃ કામઃ કા યફલપ્રદઃ ।
મુદ્રાપેહાર રક્ષાેઘ્નઃ ક્ષ તભારહરાે બલઃ॥ ૬૭॥
નખદંષ્ટ્ર ાયુધાે િવ ભક્તાે ભક્તાભયપ્રદઃ ।
દપર્હા દપર્દાે દંષ્ટ્ર ાશતમૂ તરમૂ તમાન્॥ ૬૮॥
મહાિનિધમર્હાભાગાે મહાભગા મહ દ્ધદઃ ।
મહાકારાે મહાયાેગી મહાતે મહાદ્યુ તઃ॥
મહાકમાર્ મહાનાદાે મહામ ત્રાે મહામ તઃ ।
મહાશમાે મહાેદારાે મહાદેવાત્મકાે િવભુઃ॥ ૭૦॥
દ્રકમાર્ કૂ્રરકમાર્ રત્નનાભઃ કૃતાગમઃ ।
અ ભાેિધલઙ્ઘનઃ સદ્ધઃ સત્યધમાર્ પ્રમાેદનઃ॥ ૭૧॥
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જતા મત્રાે જયઃ સાેમાે િવજયાે વાયવુાહનઃ ।
વાે ધાતા સહસ્રાંશમુુર્કુ દાે ભૂિરદ ક્ષણઃ॥ ૭૨॥
સદ્ધાથર્ઃ સ દ્ધદઃ સદ્ધઃ સઙ્ક પઃ સ દ્ધહેતુકઃ ।
સપ્તપાતાલચરણઃ સપ્ત ષગણવ દતઃ॥ ૭૩॥
સપ્તા ધલઙ્ઘનાે વીરઃ સપ્તદ્વ પાે મ ડલઃ ।
સપ્તાઙ્ગરાજ્યસખુદઃ સપ્તમા િનષેિવતઃ॥ ૭૪॥
સપ્તલાેકૈકમકુટઃ સપ્તહાતે્રઃ વરાશ્રયઃ ।
સપ્તસામાપેગીતશ્ચ સપ્તપાતાલસશં્રયઃ॥ ૭૫॥
સપ્તચ્છ દાેિનિધઃ સપ્તચ્છ દઃ સપ્તજનાશ્રયઃ ।
મેધાદઃ ક તદઃ શાેકહાર દાૈભાર્ગ્યનાશનઃ॥ ૭૬॥
સવર્વ યકરાે ગભર્દાષેહા પતુ્રપાતૈ્રદઃ ।
પ્ર તવાિદમખુ ત ભાે ષ્ટ ચત્તપ્રસાદનઃ॥ ૭૭॥
પરા ભચારશમનાે દુઃખહા બ ધમાેક્ષદઃ ।
નવદ્વારપુરાધારાે નવદ્વારિનકેતનઃ॥ ૭૮॥
નરનારાયણ તુત્યાે નવનાથમહેશ્વરઃ ।
મખેલી કવચી ખડ્ગી ભ્રા જ જ સાર થઃ॥
બહુયાજેનિવ તીણર્પુચ્છઃ પુચ્છહતાસરુઃ ।
દુષ્ટહ તા િનય મતા િપશાચગ્રહશાતનઃ॥ ૮૦॥
બાલગ્રહિવનાશી ચ ધમર્નેતા કૃપાકરઃ ।
ઉગ્રકૃત્યશ્ચાેગ્રવેગ ઉગ્રનતે્રઃ શતક્રતુઃ॥ ૮૧॥
શતમ યુ તુતઃ તુત્યઃ તુ તઃ તાેતા મહાબલઃ ।
સમગ્રગુણશાલી ચ વ્યગ્રાે રક્ષાેિવનાશનઃ॥ ૮૨॥
રક્ષાેઽ ગ્ દાવાે બ્રહ્મશેઃ શ્રીધરાે ભક્તવ સલઃ ।
મેઘનાદાે મેઘ પાે મેઘ ષ્ટિનવારણઃ॥ ૮૩॥
મેઘ વનહેતુશ્ચ મેઘ યામઃ પરાત્મકઃ ।
સમીરતનયાે ધાતા ત વિવદ્યાિવશારદઃ॥ ૮૪॥
અમાેઘાેઽમાેઘ ષ્ટશ્ચાભીષ્ટદાેઽિનષ્ટનાશનઃ ।
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અથાઽનથાર્પહાર ચ સમથા રામસવેકઃ॥ ૮૫॥
અથ ધ યાેઽસરુારા તઃ પુ ડર કાક્ષઆત્મભૂઃ ।
સઙ્કષર્ણાે િવશદુ્ધાત્મા િવદ્યારા શઃ સરેુશ્વરઃ॥ ૮૬॥
અચલાેદ્ધારકાે િનત્યઃ સતેુકૃદ્રામસાર થઃ ।
આન દઃ પરમાન દાે મ સ્યઃ કૂમા િનિધઃ શયઃ॥ ૮૭॥
વરાહાે નાર સહશ્ચ વામનાે જમદ ગ્ જઃ ।
રામઃ કૃ ણઃ શવાે બુદ્ધઃ કલ્ક રામાશ્રયાે હિરઃ॥ ૮૮॥
ન દ ઙ્ગી ચ ચ ડી ચ ગણેશાે ગણસિેવતઃ ।
કમાર્ યક્ષઃ સરુારામાે િવશ્રામાે જગતીપ તઃ॥
જગન્નાથઃ કપીશશ્ચ સવાર્વાસઃ સદાશ્રયઃ ।
સગુ્રીવાિદ તુતાે દા તઃ સવર્કમાર્ લવઙ્ગમઃ॥ ૯૦॥
નખદાિરતરક્ષશ્ચ નખયુદ્ધિવશારદઃ ।
કુશલઃ સધુનઃ શષેાે વાસિુક તક્ષક તથા॥ ૯૧॥
વણર્વણા બલાઢ શ્ચ પુ જેતાઽઘનાશનઃ ।
કૈવલ્યદ પઃ કૈવલ્યાે ગ ડઃ પન્નગાે ગુ ઃ॥ ૯૨॥
ક્લીક્લીરાવહતારા તગવર્ઃ પવર્તભેદનઃ ।
વ ઙ્ગાે વજ્રવક્ત્રશ્ચ ભક્તવજ્રિનવારકઃ॥ ૯૩॥
નખાયુધાે મ ણગ્રીવાે વાલામાલી ચ ભાસ્કરઃ ।
પ્રાૈઢપ્રતાપ તપનાે ભક્તતાપિનવારકઃ॥ ૯૪॥
શરણં વનં ભાેક્તા નાનાચેષ્ટાેઽથ ચ ચલઃ ।
વસ્થ વ વા યહા દુઃખશાતનઃ પવનાત્મજઃ॥ ૯૫॥
પવનઃ પાવનઃ કા તાે ભક્તાઙ્ગઃ સહનાે બલઃ ।
મેઘનાદિરપુમઘનાદસહૃંતરાક્ષસઃ॥ ૯૬॥
ક્ષરાેઽક્ષરાે િવનીતાત્મા વાનરેશઃ સતાઙ્ગ તઃ ।
શ્રીક ઠઃ શ તક ઠશ્ચ સહાયઃ સહનાયકઃ॥ ૯૭॥
અસ્થૂલ વન ભર્ગા દેવસં તનાશનઃ ।
અ યાત્મિવદ્યાસારશ્ચા ય યાત્મકુશલઃ સધુીઃ॥ ૯૮॥
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અક મષઃ સત્યહેતુઃ સત્યદઃ સત્યગાેચરઃ ।
સત્યગભર્ઃ સત્ય પઃ સત્યઃ સત્યપરાક્રમઃ॥ ૯૯॥
અ જનાપ્રાણ લઙ્ગં ચ વાયવુંશાેદ્ભવઃ શ્રુ તઃ ।
ભદ્ર પાે દ્ર પઃ સુ પ શ્ચત્ર પ ક્॥ ૧૦૦॥
મનૈાકવ દતઃ સૂ મદશર્નાે િવજયાે જયઃ ।
ક્રા તિદઙ્મ ડલાે દ્રઃ પ્રકટ કૃતિવક્રમઃ॥ ૧૦૧॥
ક બુક ઠઃ પ્રસન્નાત્મા હ્ર વનાસાે કાેદરઃ ।
લ બાેષ્ઠઃ કુ ડલી ચત્રમાલી યાેગિવદાં વરઃ॥ ૧૦૨॥
િવપ શ્ચત્ કિવરાન દિવગ્રહાેઽન પનાશનઃ ।
ફા ગનુીસનૂુરવ્યગ્રાે યાેગાત્મા યાેગત પરઃ॥ ૧૦૩॥
યાેગિવદ્યાેગકતાર્ ચ યાેગયાેિનિદગ બરઃ ।
અકારાિદક્ષકારા તવણર્િન મતિવગ્રહઃ॥ ૧૦૪॥
ઉલખૂલમખુઃ સદ્ધસં તુતઃ પરમેશ્વરઃ ।
શ્લષ્ટજઙ્ઘઃ શ્લષ્ટ નુઃ શ્લષ્ટપા ણઃ શખાધરઃ॥ ૧૦૫॥
સશુમાર્ઽ મતધમાર્ ચ નારાયણપરાયણઃ ।
જ ભર્િવ ણૂ રાે ચ ગ્રર્ સ ઃ સ્થા રેવ ચ॥ ૧૦૬॥
હર દ્રાનુકૃદ્વકૃ્ષક પનાે ભૂ મક પનઃ ।
ગુણપ્રવાહઃ સતૂ્રાત્મા વીતરાગઃ તુ ત પ્રયઃ॥ ૧૦૭॥
નાગક યાભય વંસી કૃતપૂણર્ઃ કપાલ ત્ ।
અનુકૂલાેઽક્ષયાેઽપાયાેઽનપાયાે વેદપારગઃ॥ ૧૦૮॥
અક્ષરઃ પુ ષાે લાેકનાથ યક્ષઃ પ્રભુદૃર્ઢઃ ।
અષ્ટાઙ્ગયાેગફલભૂઃ સત્યસ ધઃ પુ ષુ્ટતઃ॥ ૧૦૯॥
મશાનસ્થાનિનલયઃ પ્રેતિવદ્રાવણક્ષમઃ ।
પ ચાક્ષરપરઃ પ ચમા કાે ર જનાે વજઃ॥ ૧૧૦॥
યાે ગની દવ દ્યશ્રીઃ શત્રુઘ્નાેઽન તિવક્રમઃ ।
બ્રહ્મચાર દ્રયવપુ ર્તદ ડાે દશાત્મકઃ॥ ૧૧૧॥
અપ્રપ ચઃ સદાચારઃ શરૂસનેાે િવદારકઃ ।
બુદ્ધઃ પ્રમાેદ આન દઃ સપ્ત જહ્વપ તધર્રઃ॥ ૧૧૨॥
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નવદ્વારપુરાધારઃ પ્રત્યગ્રઃ સામગાયનઃ ।
ષટ્ચક્રધામા વલાકભયહૃન્માનદાે મદઃ॥ ૧૧૩॥
સવર્વ યકરઃ શ ક્તરન તાેઽન તમઙ્ગલઃ ।
અષ્ટમૂ તધરાે નેતા િવ પઃ વરસુ દરઃ॥ ૧૧૪॥
ધૂમકેતુમર્હાકેતુઃ સત્યકેતુમર્હારથઃ ।
ન દ પ્રયઃ વત ત્રશ્ચ મખેલી ડમ પ્રયઃ॥ ૧૧૫॥
લાેિહતાઙ્ગઃ સ મદ્વિહ્નઃ ષડૃતુઃ શવર્ ઈશ્વરઃ ।
ફલભુક્ ફલહ તશ્ચ સવર્કમર્ફલપ્રદઃ॥ ૧૧૬॥
ધમાર્ યક્ષાે ધમર્ફલાે ધમા ધમર્પ્રદાેઽથર્દઃ ।
પ ચિવશ તત વજ્ઞ તારકાે બ્રહ્મત પરઃ॥ ૧૧૭॥
િત્રમાગર્વસ તભ મઃ સવર્દુષ્ટિનબહર્ણઃ ।
ઊજર્ઃ વામી જલ વામી શલૂી માલી િનશાકરઃ॥ ૧૧૮॥
રક્તા બરધરાે રક્તાે રક્તમાલ્યિવભષૂણઃ ।
વનમાલી શભુાઙ્ગશ્ચ શ્વેતઃ શ્વેતા બરાે યવુા॥ ૧૧૯॥
જયાેઽજેયપર વારઃ સહસ્રવદનઃ કિવઃ ।
શાિકનીડાિકનીયક્ષરક્ષાેભૂતપ્રભ જનઃ॥ ૧૨૦॥
સદ્યાે તઃ કામગ તજ્ઞાર્નમૂ તયર્શસ્કરઃ ।
શ ભુતે ઃ સાવર્ભાૈમાે િવ ભક્તઃ લવઙ્ગમઃ॥ ૧૨૧॥
ચતુણર્વ તમ ત્રજ્ઞઃ પાૈલ ત્યબલદપર્હા ।
સવર્લ મીપ્રદઃ શ્રીમાનઙ્ગદ પ્રયવધર્નઃ॥ ૧૨૨॥
તબીજં સરેુશાનઃ સસંારભયનાશનઃ ।

ઉત્તમઃ શ્રીપર વારઃ શ્રીભૂ ગ્રશ્ચ કામધુક્॥ ૧૨૩॥
સદાગ તમાર્તિરશ્વા રામપાદા જષટ્પદઃ ।
નીલ પ્રયાે નીલવણા નીલવણર્ પ્રયઃ સહૃુત્॥ ૧૨૪॥
રામદૂતાે લાેકબ ધુર તરાત્મા મનાેરમઃ ।
શ્રીરામ યાનકૃદ્વ રઃ સદા િક પુ ષ તુતઃ॥ ૧૨૫॥
રામકાયાર્ તરઙ્ગશ્ચ શુ દ્ધગર્ તરનામયઃ ।

12 sanskritdocuments.org



શ્રીઆ જનેયસહસ્રનામ તાતે્રં હનુમ સહસ્રનામ તાતે્રં ચ

પુ યશ્લાેકઃ પરાન દઃ પરેશ પ્રયસાર થઃ॥ ૧૨૬॥
લાેક વામી મુ ક્તદાતા સવર્કારણકારણઃ ।
મહાબલાે મહાવીરઃ પારાવારગ તગુર્ ઃ॥ ૧૨૭॥
તારકાે ભગવાંસ્ત્રાતા વ તદાતા સમુઙ્ગલઃ ।
સમ તલાેકસાક્ષી ચ સમ તસરુવ દતઃ ।
સીતાસમેતશ્રીરામપાદસવેાધુર ધરઃ॥ ૧૨૮॥
વા મીિક વાચ
ઇ ત ના સહસ્રેણ તુતાે રામેણ વાયુભૂઃ ।
ઉવાચ તં પ્રસન્નાત્મા સઘંાયાત્માનમવ્યયમ્॥ ૧૨૯॥
શ્રી હનુમાનવુાચ ।
યાના પદ મદં બ્રહ્મ મ પુરઃ સમપુ સ્થતમ્ ।
વા મન્ કૃપાિનધે રામ જ્ઞાતાેઽ સ કિપના મયા॥ ૧૩૦॥
વ યાન િનરતા લાેકાઃ િક માં જપ સ સાદરમ્ ।
તવાગમનહેતુશ્ચ જ્ઞાતાે હ્યત્ર મયાઽનઘ॥ ૧૩૧॥
કતર્વં્ય મમ િક રામ તથા બ્રૂિહ ચ રાઘવ ।
ઇ ત પ્રચાેિદતાે રામઃ પ્રહૃષ્ટાત્મેદમબ્રવીત્॥ ૧૩૨॥
શ્રી રામચ દ્રાવેાચ ।
દુજર્યઃ ખલુ વૈદેહી ં ગ્ હી વા કાેઽિપ િનગર્તઃ ।
હ વા તં િનઘ્ ર્ણં વીરમાનય વં કપીશ્વર॥ ૧૩૩॥
મમ દાસ્યં કુ સખે ભવ િવશ્વસખંુકરઃ ।
તથા કૃતે વયા વીર મમ કાય ભિવ ય ત॥ ૧૩૪॥
આેમીત્યાજ્ઞાં તુ શરસા ગ્ હી વા સ કપીશ્વરઃ।
િવધેયં િવિધવત્તત્ર ચકાર શરસા વયમ॥્ ૧૩૫॥
ઇદં નામસહસ્રં તુ યાેઽધીતે પ્રત્યહં નરઃ ।
દુઃખાૈઘાે ન યતે ક્ષપં્ર સ પ ત્તવર્ધર્તે ચરમ્ ।
વ યં ચતુિવધં તસ્ય ભવત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૧૩૬॥
રા નાે રાજપતુ્રાશ્ચ રાજક યાશ્ચ મિ ત્રણઃ ।
િત્રકાલં પઠનાદસ્ય દૃ ય તે ચ િત્રપક્ષતઃ॥ ૧૩૭॥
અશ્વ થમૂલે જપતાં ના ત વૈિરકૃતં ભયમ્ ।
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શ્રીઆ જનેયસહસ્રનામ તાતે્રં હનુમ સહસ્રનામ તાતે્રં ચ

િત્રકાલપઠનાદસ્ય સ દ્ધઃ સ્યાત્ કરસં સ્થતા॥ ૧૩૮॥
બ્રાહ્મે મુહૂત ચાે થાય પ્રત્યહં યઃ પઠેન્નરઃ ।
અૈિહકામુ મકાન્ સાેઽિપ લભતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૩૯॥
સઙ્ગ્રામે સિન્નિવષ્ટાનાં વૈિરિવદ્રાવણં ભવેત્ ।
વરાપ મારશમનં ગુ માિદવ્યાિધવારણમ્॥ ૧૪૦॥
સામ્રાજ્યસખુસ પ ત્તદાયકં જપતાં ણામ્ ।
ય ઇદં પઠતે િનતં્ય પાઠયેદ્વા સમાિહતઃ ।
સવાર્ન્ કામાનવા ાે ત વાયપુતુ્રપ્રસાદતઃ॥ ૧૪૧॥
॥ શ્રી આ જનેયસહસ્રનામ તાતે્રં હનુમ સહસ્રનામ તાતે્રં ચ સ પૂણર્મ્॥
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