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શ્રીદ ક્ષણામૂ તસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ૨

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
આિદદેવાે દયા સ ધુર ખલાગમદે શકઃ ।
દ ક્ષણામૂ તરતુલઃ શ ક્ષતાસરુિવક્રમઃ॥ ૧॥
કૈલાસ શખરાે લાસી કમનીયિન કૃ તઃ ।
વીરાસનસમાસીનાે વીણાપુ તલસ કરઃ॥ ૨॥
અક્ષમાલાલસ પા ણ શ્ચન્મુિદ્રતકરા બુજઃ ।
અપ મારાપેિર ય તસવ્યપાદસરાે હઃ॥ ૩॥
ચા ચામીકરાકારજટાલાિપતચ દ્રમાઃ ।
અધર્ચ દ્રાભિનિટલપાટ ર તલકાે વલઃ॥ ૪॥
ક ણાલહર પૂણર્ કણાર્ તાયતલાેચનઃ ।
કણર્િદવ્યાે લસિદ્દવ્યમ ણકુ ડલમ ડતઃ॥ ૫॥
વરવજ્ર શલાદશર્પિરભાિવકપાેલભૂઃ ।
ચા ચા પેયપુ પાભના સકાપુટર જતઃ॥ ૬॥
દ તા લકુસમુાે કૃષ્ટકાેમલાધરપ લવઃ ।
મુગ્ધ મતપર પાકપ્રકા શતરદાઙુ્કરઃ॥ ૭॥
અનાક લતસાદૃ ય ચબુકશ્રીિવરા જતઃ ।
અનઘર્રત્નગ્રવૈેય િવલસ ક બુક ધરઃ॥ ૮॥
મા ણક્યકઙ્કણાે લા સ કરા બુજિવરા જતઃ ।
મુક્તાહારલસત્તુઙ્ગ િવપુલાેરસ્કરા જતઃ॥ ૯॥
આવતર્ના ભરાેમા લવ લત્રયયુતાેદરઃ ।
િવશઙ્કટકિટ ય ત વાચાલ મ ણમખેલઃ॥ ૧૦॥
કિરહ તાપેમેયાે રાદશા વલ નુકઃ ।
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ક દપર્તૂણી જ જઙ્ઘાે ગુ પાેદ ચતનપુૂરઃ॥ ૧૧॥
મ ણમ ર િકરણ િક જ લ્કતપદા બુજઃ ।
શાણાે લીઢમ ણશ્રેણીર યાઙ્ ઘ્રનખમ ડલઃ॥ ૧૨॥
આપાદકણર્કામુક્તભષૂાશતમનાેહરઃ ।
સનકાિદમહાયાે ગસમારાિધતપાદુકઃ॥ ૧૩॥
યક્ષિકન્નરગ ધવર્ તૂયમાનાત્મવૈભવઃ ।
બ્રહ્માિદદેવિવનુતાે યાેગમાયાિનયાજેકઃ॥ ૧૪॥
શવયાેગી શવાન દઃ શવભ ક્તસમુત્તરઃ ।
વેદા તસારસ દાેહઃ સવર્સ વાવલ બનઃ॥ ૧૫॥
વટમૂલાશ્રયાે વાગ્મી મા યાે મલયજ પ્રયઃ ।
સખુદાે વા છતાથર્જ્ઞઃ પ્રસન્નવદનેક્ષણઃ॥ ૧૬॥
કમર્સાક્ષી કમર્મા(યા)યી સવર્કમર્ફલપ્રદઃ ।
જ્ઞાનદાતા સદાચારઃ સવર્પાપિવમાેચનઃ॥ ૧૭॥
અનાથનાથાે ભગવાન્ આ શ્રતામરપાદપઃ ।
વરપ્રદઃ પ્રકાશાત્મા સવર્ભૂતિહતે રતઃ॥ ૧૮॥
વ્યાઘ્રચમાર્સનાસીનઃ આિદકતાર્ મહેશ્વરઃ ।
સિુવક્રમઃ સવર્ગતાે િવ શષ્ટજનવ સલઃ॥ ૧૯॥
ચ તાશાેકપ્રશમનાે જગદાન દ કારકઃ ।
ર મમાન્ ભવુનેશાનાે દેવાસરુ સપુૂ જતઃ॥ ૨૦॥
ત્યુ જયાે વ્યાેમકેશઃ ષટ્િત્રશત્ત વસઙ્ગ્રહઃ ।

અજ્ઞાતસ ભવાે ભ ર દ્વતીયાે િદગ બરઃ॥ ૨૧॥
સમ તદેવતામૂ તઃ સાેમસયૂાર્ ગ્ લાેચનઃ ।
સવર્સામ્રાજ્યિનપુણાે ધમર્માગર્પ્રવતર્કઃ॥ ૨૨॥
િવશ્વાિધકઃ પશપુ તઃ પશપુાશિવમાેચકઃ ।
અષ્ટમૂ તદ પ્તમૂ તનાર્માેચ્ચારણમુ ક્તદઃ॥ ૨૩॥
સહસ્રાિદત્યસઙ્કાશઃ સદાષાેડશવા ષકઃ ।
િદવ્યકેલીસમામુક્તાે િદવ્યમાલ્યા બરા તઃ॥ ૨૪॥
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અનઘર્રત્નસ પૂણા મ લકાકુસમુ પ્રયઃ ।
તપ્તચામીકરાકારઃ કુ્રદ્ધદાવાનલાકૃ તઃ॥ ૨૫॥
િનર જનાે િનિવકારાે િન (રા)વાસાે િનરાકૃ તઃ ।
જગદુ્ગ જર્ગ કતાર્ જગદ શાે જગ પ તઃ॥ ૨૬॥
કામહ તા કામમૂ તઃ કલ્યાણાે ષવાહનઃ ।
ગઙ્ગાધરાે મહાદેવાે દ નબ ધિવમાેચનઃ॥ ૨૭॥
ધજૂર્િટઃ ખ ડપરશઃુસદુ્ગણાે ગિર સખઃ ।
અવ્યયાે ભૂતસનેેશઃ પાપઘ્નઃ પુ યદાયકઃ॥ ૨૮॥
ઉપદેષ્ટા દૃઢપ્રજ્ઞાે દ્રાે રાેગિવનાશકઃ ।
િનત્યાન દાે િનરાધારાે હરાે દેવ શખામ ણઃ॥ ૨૯॥
પ્રણતા તહરઃ સાેમઃ સા દ્રાન દાે મહામ તઃ ।
આશ્ચ(અૈશ્વ)યર્વૈભવાે દેવઃ સસંારાણર્વતારકઃ॥ ૩૦॥
યજ્ઞેશાે રાજરાજેશાે ભ મ દ્રાક્ષલા છનઃ ।
અન ત તારકઃ સ્થા ઃસવર્િવદ્યેશ્વરાે હિરઃ॥ ૩૧॥
િવશ્વ પાે િવ પાક્ષઃ પ્રભુઃ પિર ઢાે દૃઢઃ ।
ભવ્યાે જતાિરષડ્વગા મહાેદારાેઽઘનાશનઃ॥ ૩૨॥
સકુ તરાિદપુ ષાે જરામરણવ જતઃ ।
પ્રમાણભૂતાે દુજ્ઞયઃ પુ યઃ પરપુર જયઃ॥ ૩૩॥
ગુણાકરાે ગુણશ્રેષ્ઠઃ સ ચ્ચદાન દ િવગ્રહઃ ।
સખુદઃ કારણં કતાર્ ભવબ ધિવમાેચકઃ॥ ૩૪॥
અિનિવ ણાે ગુણગ્રાહી િન કલઙ્કઃ કલઙ્કહા ।
પુ ષઃ શાશ્વતાે યાેગી વ્યક્તાવ્યક્તઃ સનાતનઃ॥ ૩૫॥
ચરાચરાત્મા િવશ્વાત્મા િવશ્વકમાર્ તમાેઽપહૃત્ ।
ભજુઙ્ગભષૂણાે ભગર્ ત ણઃ ક ણાલયઃ॥ ૩૬॥
અ ણમાિદગુણાપેેતાે લાેકવ યિવધાયકઃ ।
યાેગપટ્ટધરાે મુક્તાે મુક્તાનાં પરમા ગ તઃ॥ ૩૭॥
ગુ પધરઃ શ્રીમાન્ પરમાન દસાગરઃ ।
સહસ્રબાહુઃ સવશઃ સહસ્રાવયવા વતઃ॥ ૩૮॥
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સહસ્રમૂધાર્ સવાર્ત્મા સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
િનિવક પાે િનરાભાસઃ શા તઃ સૂ મઃ પરા પરઃ॥ ૩૯॥
સવાર્ત્મકઃ સવર્સાક્ષી િન સઙ્ગાે િન પદ્રવઃ ।
િનલપઃ સકલા યક્ષઃ ચન્મય તમસઃ પરઃ॥ ૪૦॥
જ્ઞાનવૈરાગ્યસ પન્નાે યાેગાન દમયઃ શવઃ ।
શાશ્વતૈશ્વયર્સ પૂણા મહાયાેગીશ્વરેશ્વરઃ॥ ૪૧॥
સહસ્રશ ક્તસયંુક્તઃ પુ યકાયાે દુરાસદઃ ।
તારકબ્રહ્મ સ પૂણર્ઃ તપ વજનસં તઃ॥ ૪૨॥
િવધી દ્રામરસ પજૂ્યાે જ્યાે તષાં જ્યાે ત ત્તમઃ ।
િનરક્ષરાે િનરાલ બઃ વાત્મારામાે િવકતર્નઃ॥ ૪૩॥
િનરવદ્યાે િનરાતઙ્કાે ભીમાે ભીમપરાક્રમઃ ।
વીરભદ્રઃ પુરારા તજર્લ ધર શરાેહરઃ॥ ૪૪॥
અ ધકાસરુસહંતાર્ ભગનતે્ર ભદદ્ભુતઃ ।
િવશ્વગ્રાસાેઽધમર્શત્રુબ્રર્હ્મજ્ઞાન(ૈન દૈ)કમ દરઃ॥ ૪૫॥
અગ્રેસર તીથર્ભૂતઃ સતભ માવગુ ઠનઃ ।
અકુ ઠમેધાઃ શ્રીક ઠાે વૈકુ ઠપરમ પ્રયઃ॥ ૪૬॥
લલાટાે વલનતે્રા જઃ તષુારકરશખેરઃ ।
ગ સરુ શર છેત્તા ગઙ્ગાેદ્ભા સતમૂધર્જઃ॥ ૪૭॥
કલ્યાણાચલકાેદ ડઃ કમલાપ તસાયકઃ ।
વારાં શવેિધતૂણીરઃ સરાે સનસાર થઃ॥ ૪૮॥
ત્રયીતુરઙ્ગસઙ્ક્રા તાે વાસિુકજ્યાિવરા જતઃ ।
રવી દુચરણાચાિરધરારથિવરા જતઃ॥ ૪૯॥
ત્ર ય તપ્રગ્રહાેદારઃ ઉડુક ઠારવાે વલઃ ।
ઉત્તાનભ લવામાઢયાે લીલાિવ જતદાનવઃ॥ ૫૦॥

તુ પ્રપ ચજિનત વનાપેાયનાે સકુઃ ।
સસંારાણર્વસ મગ્ સમુદ્ધરણપ ડતઃ॥ ૫૧॥
મત્ત દ્વરદિધક્કાિરગ તવૈભવમ જુલઃ ।
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મત્તકાેિકલમાધુયર્ રસિનભર્રિન વનઃ॥ ૫૨॥
કૈવલ્યાેિદતક લાેલલીલાતા ડવપ ડતઃ ।
િવ જ વાર્સદેુવઃ પ્રભિવ ઃ પુરાતનઃ॥ ૫૩॥
વિધ વર્રદાે વૈદ્યાે હિરનાર્રાયણાેઽચ્યુતઃ ।
અજ્ઞાનવનદાવા ગ્ ઃ પ્રજ્ઞાપ્રાસાદભપૂ તઃ॥ ૫૪॥
સવર્ભૂ ષતસવાર્ઙ્ગઃ કપૂર્રાે વ લતાકૃ તઃ ।
અનાિદમ યિનધનાે ગિરશાે ગિર પ તઃ॥ ૫૫॥
વીતરાગાે િવનીતાત્મા તપ વી ભૂતભાવનઃ ।
દેવાસરુગુ યયાે(દેવાે) દેવાસરુનમસૃ્ક તઃ॥ ૫૬॥
દેવાિદદેવાે દેવ ષદવાસરુવરપ્રદઃ ।
સવર્દેવમયાેઽ ચ ત્યાે દેવતાત્માઽઽત્મસ ભવઃ॥ ૫૭॥
િનલપાે િન પ્રપ ચાત્મા િનવ્યર્ગ્રાે િવઘ્નનાશનઃ ।
અેકજ્યાે તિનરાન દાે વ્યાપ્તમૂ તનાકુલઃ॥ ૫૮॥
િનરવદ્યાે બહુ(ધાે)પાયાે િવદ્યારા શરકૃિત્રમઃ ।
િનત્યાન દઃ સરુા યક્ષાે િન સઙ્ક પાે િનર જનઃ॥ ૫૯॥
િનરાતઙ્કાે િનરાકારાે િન પ્રપ ચાે િનરામયઃ ।
િવદ્યાધરાે િવય કેશાે માકર્ ડયાવૈનઃ પ્રભુઃ॥ ૬૦॥
ભૈરવાે ભૈરવીનાથઃ કામદઃ કમલાસનઃ ।
વેદવેદ્યઃ સરુાન દાે લસ જ્યાે તઃ પ્રભાકરઃ॥ ૬૧॥
ચૂડામ ણઃ સરુાધીશાે યક્ષગેયાે હિર પ્રયઃ ।
િનલપાે ની તમાન્ સતૂ્રી શ્રીહાલાહલસુ દરઃ॥ ૬૨॥
ધમર્રક્ષાે મહારાજઃ િકર ટ વ દતાે ગુહઃ ।
માધવાે યા મનીનાથઃ શ બરઃ શ બર પ્રયઃ॥ ૬૩॥
સઙ્ગીતવેત્તા લાેકજ્ઞઃ શા તઃ કલશસ ભવઃ ।
બહ્મ યાે વરદાે િનત્યઃ શલૂી ગુ પરાે હરઃ॥ ૬૪॥
માતાર્ ડઃ પુ ડર કાક્ષઃ કમર્જ્ઞાે લાેકનાયકઃ ।
િત્રિવક્રમાે મુકુ દાચ્યા વૈદ્યનાથઃ પુર દરઃ॥ ૬૫॥
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ભાષાિવહીનાે ભાષાજ્ઞાે િવઘે્નશાે િવઘ્નનાશનઃ ।
િકન્નરેશાે હદ્ભાનુઃ શ્રીિનવાસઃ કપાલ ત્॥ ૬૬॥
િવજયી ભૂતવાહશ્ચ ભીમસનેાે િદવાકરઃ ।
બ વ પ્રયાે વ સષે્ઠશઃ સવર્માગર્પ્રવતર્કઃ॥ ૬૭॥
આેષધીશાે વામદેવાે ગાેિવ દાે નીલલાેિહતઃ ।
ષડધર્નયનઃ શ્રીમાન્ મહાદેવાે ષ વજઃ॥ ૬૮॥
કપૂર્રવીિટકાલાેલઃ કપૂર્રવરચ ચતઃ ।
અવ્યાજક ણમૂ ત ત્યાગરાજઃ ક્ષપાકરઃ॥ ૬૯॥
આશ્ચયર્િવગ્રહઃ સૂ મઃ સદ્ધશેઃ વણર્ભૈરવઃ ।
દેવરાજઃ કૃપા સ ધુરદ્વયાેઽ મતિવક્રમઃ॥ ૭૦॥
િનભદાે િનત્યસ વસ્થાે િનયાગકે્ષમ આત્મવાન્ ।
િનરપાયાે િનરાસઙ્ગાે િનઃશ દાે િન પાિધકઃ॥ ૭૧॥
ભવઃ સવશ્વરઃ વામી ભવભી તિવભ જનઃ ।
દાિરદ્ર્ય ણકૂટા ગ્ ઃ દાિરતાસરુસ ત તઃ॥ ૭૨॥
મુ ક્તદાે મુિદતઃ કુ ે ધા મકાે ભક્તવ સલઃ ।
અ યાસા તશયજ્ઞેયશ્ચ દ્રમાૈ લઃ કલાધરઃ॥ ૭૩॥
મહાબલાે મહાવીયા િવભુઃશ્રીશઃ શભુપ્રદઃ ( પ્રયઃ) ।
સદ્ધઃપુરાણપુ ષાે રણમ ડલભૈરવઃ॥ ૭૪॥
સદ્યાે તાે વટાર યવાસી પુ ષવ લભઃ ।
હિરકેશાે મહાત્રાતા નીલગ્રીવઃ સમુઙ્ગલઃ॥ ૭૫॥
િહર યબાહુ તગ્માંશઃુ કામેશઃ સાેમિવગ્રહઃ ।
સવાર્ત્મા સવર્સ કતાર્ તા ડવાે મુ ડમા લકઃ॥ ૭૬॥
અગ્રગ યઃ સગુ ભીરાે દે શકાે વૈિદકાેત્તમઃ ।
પ્રસન્નદેવાે વાગીશઃ ચ તા ત મરભાસ્કરઃ॥ ૭૭॥
ગાૈર પ ત તુઙ્ગમાૈ લઃ મધુરા ે મહાકિવઃ ।
શ્રીધરઃ સવર્ સદ્ધશેાે િવશ્વનાથાે દયાિનિધઃ॥ ૭૮॥
અ તમુર્ખાે બિહદૃર્ ષ્ટઃ સદ્ધવષેાે મનાેહરઃ ।
કૃ ત્તવાસાઃ કૃપા સ ધુમર્ ત્ર સદ્ધાે મ તપ્રદઃ॥ ૭૯॥
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મહાે કૃષ્ટઃ પુ યકરાે જગ સાક્ષી સદા શવઃ ।
મહાક્રતુમર્હાય વા િવશ્વકમાર્ તપાેિનિધઃ॥ ૮૦॥
છ દાેમયાે મહાજ્ઞાની સવર્જ્ઞાે દેવવ દતઃ ।
સાવર્ભાૈમઃ સદાન દઃ ક ણા તવાિરિધઃ॥ ૮૧ । ।
કાલકાલઃ ક લ વંસી જરામરણનાશકઃ ।
શ તક ઠ શ્ચદાન દાે યાે ગનીગણસિેવતઃ॥ ૮૨॥
ચ ડીશઃ સખુસવંેદ્યઃ પુ યશ્લાેકાે િદવ પ તઃ ।
સ્થાયી સકલત વાત્મા સદા સવેકવધર્કઃ॥ ૮૩॥
રાેિહતાશ્વઃ ક્ષમા પી તપ્તચામીકરપ્રભઃ ।
િત્રય બકાે વર ચઃ દેવદેવશ્ચતુભુર્જઃ॥ ૮૪॥
િવશ્વ ભરાે િવ ચત્રાઙ્ગાે િવધાતા પુરનાશ(શાસ)નઃ ।
સબુ્રહ્મ યાે જગ વામી લાેિહતાક્ષઃ શવાેત્તમઃ॥ ૮૫॥
નક્ષત્રમાલ્યાભરણાે ભગવાન્ તમસઃ પરઃ ।
િવિધકતાર્ િવધાનજ્ઞઃ પ્રધાનપુ ષેશ્વરઃ॥ ૮૬॥
ચ તામ ણઃ સરુગુ યયાે નીરાજન પ્રયઃ ।
ગાેિવ દાે રાજરાજેશાે બહુપુ પાચર્ન પ્રયઃ॥ ૮૭॥
સવાર્ન દાે દયા પી શલૈ સમુનાેહરઃ ।
સિુવક્રમઃ સવર્ગતાે હેતુસાધનવ જતઃ॥ ૮૮॥
ષાઙ્કાે રમણીયાઙ્ગઃ સ કતાર્ સામપારગઃ ।
ચ તાશાેકપ્રશમનઃ સવર્િવદ્યાિવશારદઃ॥ ૮૯॥
ભક્તિવજ્ઞ પ્તસ ધાતા વક્તા ગિરવરાકૃ તઃ ।
જ્ઞાનપ્રદાે મનાવેાસઃ ક્ષે યાે માેહિવનાશનઃ॥ ૯૦॥
સરુાેત્તમ શ્ચત્રભાનુઃ સદા વૈભવત પરઃ ।
સહૃુદગ્રેસરઃ સદ્ધાે જ્ઞાનમુદ્રાે ગણાિધપઃ॥ ૯૧॥
અમરશ્ચમર્વસનાે વા છતાથર્ફલપ્રદઃ ।
અસમાનાેઽ તરિહતાે દેવ સહાસનાિધપઃ॥ ૯૨॥
િવવાદહ તા સવાર્ત્મા કાલઃ કાલિવવ જતઃ ।
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િવશ્વાતીતાે િવશ્વકતાર્ િવશ્વેશાે િવશ્વકારણઃ॥ ૯૩॥
યાે ગ યેયાે યાેગિનષ્ઠાે યાેગાત્મા યાેગિવત્તમઃ ।
આેઙ્કાર પાે ભગવાન્ બ દુનાદમયઃ શવઃ॥ ૯૪॥
ચતુમુર્ખાિદસં તુત્યશ્ચતવુર્ગર્ફલપ્રદઃ ।
સહયાચલગુહાવાસી સાક્ષાન્માેક્ષરસાકૃ તઃ॥ ૯૫॥
દક્ષા વરસમુચ્છેત્તા પક્ષપાતિવવ જતઃ ।
આેઙ્કારવાચકઃ શ ભુઃ શઙ્કરઃ શ શશીતલઃ॥ ૯૬॥
પઙ્ક સનસસંવે્યઃ િકઙ્કરામરવ સલઃ ।
નતદાૈભાર્ગ્યતૂલા ગ્ ઃ કૃતકાૈતુકિવભ્રમઃ॥ ૯૭॥
િત્રલાેકમાેહનઃ શ્રીમાન્ િત્રપુ ડ્રાિઙ્કતમ તકઃ ।
ક્રાૈ ચિરજનકઃ શ્રીમદ્ગણનાથસતુા વતઃ॥ ૯૮॥
અદ્ભુતાેઽન તવરદાેઽપિરચ્છેદ્યાત્મવૈભવઃ ।
ઇષ્ટામૂતર્ પ્રયઃ શવર્ અેકવીર પ્રયવંદઃ॥ ૯૯॥
ઊહાપાેહિવિનમુર્ક્ત આેઙ્કારેશ્વરપૂ જતઃ ।
કલાિનિધઃ ક તનાથઃ કામેશીહૃદયઙ્ગમઃ॥ ૧૦૦॥
કામેશ્વરઃ કામ પાે ગણનાથસહાેદરઃ ।
ગાઢાે ગગનગ ભીરાે ગાપેાલાે ગાેચરાે ગુ ઃ॥ ૧૦૧॥
ગણેશાે ગાયકાે ગાેપ્તા ગાણાપત્યગણ પ્રયઃ ।
ઘ ટાિનનાદ ચરઃ કણર્લ િવભ જનઃ॥ ૧૦૨॥
કેશવઃ કેવલઃ કા તશ્ચક્રપા ણશ્ચરાચરઃ ।
ઘનાઘનાે ઘાષેયુક્તશ્ચ ડીહૃદયન દનઃ॥ ૧૦૩॥
ચત્રાિપત શ્ચત્રમયઃ ચ તતાથર્પ્રદાયકઃ ।
છદ્મચાર છદ્મગ તઃ ચદાભાસ શ્ચદાત્મકઃ॥ ૧૦૪॥
છ દાેમય છત્રપ તઃ છ દઃશાસ્ત્રિવશારદઃ ।
વનાે વનાધારાે જ્યાે તઃશાસ્ત્રિવશારદઃ॥ ૧૦૫॥

જ્યાે તજ્યા નામયાે જેતા મૂતવરદાયકઃ ।
જનાઘનાશનાે વાે વદાે વનાષૈધમ્॥ ૧૦૬॥
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જરાહરાે ડ્યહરાે જ્યાે ના લપ્રવતર્કઃ ।
જ્ઞાનેશ્વરાે જ્ઞાનગ યાે જ્ઞાનમાગર્પરાયણઃ॥ ૧૦૭॥
ત સ્થ ત મ યસ્થાે ડામર શ ક્તર જકઃ ।
તારક તારત યાત્મા ટ પ તપર્ણકારકઃ॥ ૧૦૮॥
તષુારાચલમ યસ્થ તષુારકરભષૂણઃ ।
િત્રસગુ ધ સ્ત્રમૂ તશ્ચ િત્રમખુ સ્ત્રકકુદ્ધરઃ॥ ૧૦૯॥
િત્રલાેક મુિદ્રકાભષૂઃ િત્રકાલજ્ઞસ્ત્રયીમયઃ ।
ત વ પ ત સ્થાયી ત ત્રીવાદનત પરઃ॥ ૧૧૦॥
અદ્ભુતાન તસઙ્ગ્રામાે ઢક્કાવાદનત પરઃ (કાૈતુકઃ) ।
તુષ્ટ તુ ષ્ટમયઃ તાતે્રપાઠકાેઽ ત(કા ત) પ્રય તવઃ॥ ૧૧૧॥
તીથર્ પ્રય તીથર્રતઃ તીથાર્ટનપરાયણઃ ।
તૈલદ પ પ્રય તૈલપક્કાન્નપ્રીતમાનસઃ॥ ૧૧૨॥
તૈલા ભષેકસ તુષ્ટ તલચવર્ણત પરઃ ।
દ ના તહૃદ્દ નબ ધુદ નનાથાે દયાપરઃ॥ ૧૧૩॥
દનુ િરદુર્ઃખહ તા દુષ્ટભૂતિનષૂદનઃ ।
દ નાે દાયકાે દા તાે દ પ્તમા દવ્યલાેચનઃ॥ ૧૧૪॥
દેદ યમાનાે દુજ્ઞયાે દ નસ માનતાે ષતઃ ।
દ ક્ષણાપ્રેમસ તુષ્ટાે દાિરદ્ર્યબડબાનલઃ॥ ૧૧૫॥
ધમા ધમર્પ્રદાે યેયાે ધીમા ધૈયર્િવભૂ ષતઃ ।
નાના પધરાે નમ્રાે નદ પુ લનસં શ્રતઃ॥ ૧૧૬॥
નટ પ્રયાે નાટ કરાે નાર માનસમાેહનઃ ।
નારદાે નામરિહતાે નાનામ ત્રરહસ્યિવત્॥ ૧૧૭॥
પ તઃ પા તત્યસહંતાર્ પરિવદ્યાિવકષર્કઃ ।
પુરાણપુ ષઃ પુ યઃ પદ્યગદ્યપ્રદાયકઃ॥ ૧૧૮॥
પાવર્તીરમણઃ પૂણર્ઃ પુરાણાગમસચૂકઃ ।
પશપૂહારર સકઃ પતુ્રદઃ પતુ્રપૂ જતઃ॥ ૧૧૯॥
બ્રહ્મા ડભેદનાે બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રાહ્મણપાલકઃ ।
ભૂતા યક્ષાે ભૂતપ તભૂર્તભી તિનવારણઃ॥ ૧૨૦॥
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ભદ્રાકારાે ભીમગભા ભીમસઙ્ગ્રામલાેલપુઃ ।
ભ મભષૂાે ભ મસસં્થાે ભૈક્ષ્યકમર્પરાયણઃ॥ ૧૨૧॥
ભાનુભષૂાે ભાનુ પાે ભવાનીપ્રી તદાયકઃ ।
ભવ પ્રયાે ભાવરતાે ભાવાભાવિવવ જતઃ॥ ૧૨૨॥
ભ્રા જ ( ર્ )વસ તુષ્ટાે ભટ્ટારાે ભદ્રવાહનઃ ।
ભદ્રદાે ભ્રા તરિહતાે ભીમચ ડીપ તમર્હાન્॥ ૧૨૩॥
યજુવદ પ્રયાે યા યમસયંમસયંુતઃ ।
રામપજૂ્યાે રામનાથાે રત્નદાે રત્નહારકઃ॥ ૧૨૪॥
રાજ્યદાે રામવરદાે ર જકાે ર તમાગર્ ત્ ।
રામાન દમયાે ર યાે રાજરાજેશ્વરાે રસઃ॥ ૧૨૫॥
રત્નમ દરમ યસ્થાે રત્નપૂ પરાયણઃ ।
રત્નાકારાે લક્ષણેશાે લક્ષ્યદાે લક્ષ્યલક્ષણઃ॥ ૧૨૬॥
લાેલાક્ષીનાયકાે લાેભી લક્ષમ ત્રજપ પ્રયઃ ।
લ બકામાગર્િનરતાે લક્ષ્યકાેટ ડનાયકઃ॥ ૧૨૭॥
િવદ્યાપ્રદાે વી તહાેતા વીરિવદ્યાિવકષર્કઃ ।
વારાહીપાલકાે વ યાે વનવાસી વન પ્રયઃ॥ ૧૨૮॥
વનેચરાે વનચરઃ શ ક્તપજૂ્યઃ શ ખ પ્રયઃ ।
શરચ્ચ દ્રિનભઃ શા તઃ શક્તઃ સશંયવ જતઃ॥ ૧૨૯॥
શાપાનુગ્રહદઃ શઙ્ખ પ્રયઃ શત્રુિનષૂદનઃ ।
ષટ્કૃ ત્તકાસસુ પજૂ્યઃ ષટ્શાસ્ત્રાથર્રહસ્યિવત્॥ ૧૩૦॥
સભુગઃ સવર્ જ સાૈ યઃ સદ્ધમાગર્પ્રવતર્કઃ ।
સહ ન દદઃ સાેમઃ સવર્શાસ્ત્ર રહસ્યિવત્॥ ૧૩૧॥
સવર્ જ સવર્િવ સાધુઃ સવર્ધમર્ સમ વતઃ ।
સવાર્ યક્ષઃ સવર્દેવાે મહ ષમાહનાસ્ત્રિવત્॥ ૧૩૨ । ।
ક્ષેમઙ્કરઃ ક્ષતે્રપાલઃ ક્ષયરાેગક્ષયઙ્કરઃ ।
િનઃ સીમમિહમા િનત્યાે લીલાિવગ્રહ પ ત્॥ ૧૩૩ । ।
ચ દનદ્રવિદગ્ધાઙ્ગઃ ચા પેયકુસમુ પ્રયઃ ।
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સમ તભક્તસખુદઃ પરમા મર્હાહ્નદઃ॥ ૧૩૪ । ।
આકાશગાે દુ પ્રધષર્ઃ કિપલઃ કાલક ધરઃ ।
કપૂર્ગાૈરઃ કુશલઃ સત્યસ ધાે જતે દ્રયઃ॥ ૧૩૫ । ।
શાશ્વતૈશ્વયર્િવભવઃ પુ કરઃ સસુમાિહતઃ ।
મહ ષઃ પ ડતાે બ્રહ્મયાેિનઃ સવાત્તમાેત્તમઃ॥ ૧૩૬ । ।
ભૂ મભારા તસહંતાર્ ષડૂ મરિહતાે ડઃ ।
િત્રિવષ્ટપેશ્વરઃ સવર્હૃદયા બુજમ યગઃ॥ ૧૩૭ । ।
સહસ્રદલપદ્મસ્થઃ સવર્વણાપશાે ભતઃ ।
પુ યમૂ તઃ પુ યલ યઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ॥ ૧૩૮ । ।
સયૂર્મ ડલમ યસ્થશ્ચ દ્રમ ડલમ યગઃ ।
સદ્ભક્ત યાનિનગલઃ શરણાગતપાલકઃ॥ ૧૩૯ । ।
શ્વેતાતપત્ર ચરઃ શ્વેતચામરવી જતઃ ।
સવાર્વયસ પૂણર્ઃ સવર્લક્ષણલ ક્ષતઃ॥ ૧૪૦ । ।
સવર્મઙ્ગલામાઙ્ગલ્યઃ સવર્કારણકારણમ્ ।
આમાેદમાેદજનકઃ સપર્રા ેત્તર યકઃ॥ ૧૪૧ । ।
કપાલી ગાેિવ દ સદ્ધઃ કા તસવં લતાનનઃ ।
સવર્સદુ્ગ સસંવે્યાે િદવ્યચ દનચ ચતઃ॥ ૧૪૨ । ।
િવલા સનીકૃતાે લાસઃ ઇચ્છાશ ક્તિનષેિવતઃ ।
અન તાેઽન તસખુદાે ન દનઃ શ્રીિનકેતનઃ॥ ૧૪૩॥
અ તા ધકૃતાવાસાે (તાે લાસી) િનત્ય ક્લન્નાે િનરામયઃ ।
અનપાયાેઽન તદૃ ષ્ટઃ અપ્રમેયાેઽજરાેઽમરઃ॥ ૧૪૪॥
અનામયાેઽપ્ર તહતશ્ચાઽપ્રતક્યાઽ તાેઽક્ષરઃ ।
અમાેઘ સ દ્ધરાધાર આધારાધેયવ જતઃ॥ ૧૪૫॥
ઈષણાત્રયિનમુર્ક્ત ઈહામાત્રિવવ જતઃ ।
ઋગ્યજુઃસામનયન ઋ દ્ધ સ દ્ધસ દ્ધદઃ॥ ૧૪૬॥
આૈદાયર્િનિધરાપૂણર્ અૈિહકામુ મકપ્રદઃ ।
શદુ્ધસન્માત્રસિંવત્તા વ પસ(ુમ)ુખિવગ્રહઃ॥ ૧૪૭॥
દશર્નપ્રથમાભાસાે દુષ્ટદશર્નવ જતઃ ।
અગ્રગ યાેઽ ચ ત્ય પઃ ક લક મષનાશનઃ॥ ૧૪૮॥
િવમશર્ પાે િવમલાે િનત્ય પ્તાે િનરાશ્રયઃ ।
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િનત્યશદુ્ધાે િનત્યબુદ્ધાે િનત્યમુક્તાે િનરા તઃ॥ ૧૪૯॥
મૈ યાિદવાસનાલ યાે મહાપ્રલયસં સ્થતઃ ।
મહાકૈલાસિનલયઃ પ્રજ્ઞાનઘનિવગ્રહઃ॥ ૧૫૦॥
શ્રીમદ્વ્યાઘ્રપુરાવાસાે ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદઃ ।
જગદ્યાેિનજર્ગ સાક્ષી જગદ શાે જગન્મયઃ॥ ૧૫૧॥
જપાે જપપરાે જ યાે િવદ્યા સહાસનપ્રભુઃ ।
ત વાનાં પ્રકૃ ત ત વં ત વ પદિન િપતઃ॥ ૧૫૨॥
િદક્કાલાગ્ યનવ ચ્છન્નઃ સહ ન દસાગરઃ ।
પ્રકૃ તઃ પ્રાકૃતાતીતઃ પ્રજ્ઞાનૈકરસાકૃ તઃ॥ ૧૫૩॥
િનઃશઙ્કમ તદૂરસ્થઃ ચેત્યચેતન ચ તકઃ ।
તારકા તરસસં્થાન તારક તારકા તકઃ॥ ૧૫૪॥
યાનૈકપ્રકટાે યેયાે યાનં (ની) યાનિવભષૂણઃ ।
પરં વ્યાેમ પરં ધામ પરમા ઃ પરં પદમ્॥ ૧૫૫॥
પૂણાર્ન દઃ સદાન દાે નાદમ યપ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
પ્રમાિવપયર્યા(ણપ્રત્યયા)તીતઃ પ્રણતાજ્ઞાનનાશકઃ॥ ૧૫૬॥
બાણા ચતાઙ્ ઘ્રબર્હુદાે બાલકે લકુતૂહલઃ ।
હત્તમાે બ્રહ્મપદાે બ્રહ્મિવદ્બ્રહ્મિવિ પ્રયઃ॥ ૧૫૭॥

ભ્રૂક્ષપેદત્તલ મીકાે ભ્રૂમ ય યાનલ ક્ષતઃ ।
યશસ્કરાે રત્નગભા મહારાજ્યસખુ પ્રદઃ॥ ૧૫૮॥
શ દબ્રહ્મ શમપ્રા યાે લાભકૃ લાેકિવશ્રુતઃ ।
શા તા શખાગ્રિનલયઃ શર યાે યાજક પ્રયઃ॥ ૧૫૯॥
સસંારવેદ્યઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્ભષેજભષેજમ્ ।
મનાવેાચા ભરગ્રાહ્યઃ પ ચકાેશિવલક્ષણઃ॥ ૧૬૦॥
અવસ્થાત્રયિનમુર્ક્ત વ થઃ સાક્ષી તુર યકઃ ।
પ ચભૂતાિદદૂરસ્થઃ પ્રત્યગેકરસાેઽવ્યયઃ॥ ૧૬૧॥
ષટ્ચક્રા તઃકૃતાે લાસઃ ષિડ્વકારિવવ જતઃ ।
િવજ્ઞાનઘનસ પૂણા વીણાવાદનત પરઃ॥ ૧૬૨॥
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નીહારાકારગાૈરાઙ્ગાે મહાલાવ યવાિરિધઃ ।
પરા ભચારશમનઃ ષડ વાપેિર સં સ્થતઃ॥ ૧૬૩॥
સષુુ ામાગર્ સ ચાર બસત તુિનભાકૃ તઃ ।
િપનાક લઙ્ગ પઃ શ્રીમઙ્ગલાવયવાે વલઃ॥ ૧૬૪॥
ક્ષતે્રાિધપઃ સસુવંેદ્યઃ શ્રીપ્રદાે િવભવપ્રદઃ ।
સવર્વ યકરઃ સવર્તાષેકઃ પતુ્રપાૈિત્રદઃ ।
આત્મનાથ તીથર્નાથઃ સપ્ત( પ્ત)નાથઃ સદા શવઃ॥ ૧૬૫॥
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