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shrIvIrabhadrasahasranAmastotram

શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામ તાતે્રમ્

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીઉમામહેશ્વરા યાં નમઃ ।
શ્રીવીરભદ્રાય નમઃ ।
શ્રીભદ્રકાલ્યૈ નમઃ ।
॥ શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

પવૂર્ભાગમ્ ।
ૐઅસ્ય શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય
નારાયણઋ ષઃ । અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીવીરભદ્રાેદેવતા ।
શ્રીં બીજમ્ । વી ં શ ક્તઃ । રં ક લકમ્॥
મમાપેાત્ત સમ તદુિરતક્ષયાથ ચ તતફલાવા યથ
ધમાર્થર્કામમાેક્ષ ચતુિવધફલપુ ષાથર્ સદ્ યથ
શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામ તાતે્રપાઠે િવિનયાેગઃ॥
અથ યાનમ્ ।
રાૈદં્ર દ્રાવતારં હુતવહનયનં ચાે વર્કેશં સદંુષ્ટ્રં
ભીમાઙ્ગં ભીમ પં િક ણિક ણરભસં વાલમાલાઽઽ તાઙ્ગમ્ ।
ભૂતપ્રેતાિદનાથં કરકમલમહાખડ્ગપાત્રે વહ તં
વ દે લાેકૈકવીરં િત્રભવુનન મતં યામલં વીરભદ્રમ્॥
અથ સહસ્રનામ તાતે્રમ્ ।
શ ભુઃ શવાે મહાદેવાે શ તક ઠાે ષ વજઃ ।
દક્ષા વરકરાે દક્ષઃ કૂ્રરદાનવભ જનઃ॥ ૧॥
કપદ કાલિવ વંસી કપાલી ક ણાણર્વઃ ।
શરણાગતરક્ષૈકિનપુણાે નીલલાેિહતઃ॥ ૨॥
િનર શાે િનભર્યાે િનત્યાે િનત્ય પ્તાે િનરામયઃ ।
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ગ ભીરિનનદાે ભીમાે ભયઙ્કર વ પ ત્॥ ૩॥
પુર દરાિદ ગીવાર્ણવ દ્યમાનપદા બુજઃ ।
સસંારવૈદ્યઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્ભષેજભષેજઃ॥ ૪॥
ત્યુ જયઃ કૃ ત્તવાસ ય બક સ્ત્રપુરા તકઃ ।
દાર દમ દારાે મ દારાચલમ ડનઃ॥ ૫॥

કુ દે દુહારનીહારહારગાૈરસમપ્રભઃ ।
રાજરાજસખઃ શ્રીમાન્ રા વાયતલાેચનઃ॥ ૬॥
મહાનટાે મહાકાલાે મહાસત્યાે મહેશ્વરઃ ।
ઉ પ ત્ત સ્થ તસહંારકારણાન દકમર્કઃ॥ ૭॥
સારઃ શરૂાે મહાધીરાે વાિર સનપૂ જતઃ ।
વીર સહાસના ઢાે વીરમાૈ લ શખામ ણઃ॥ ૮॥
વીર પ્રયાે વીરરસાે વીરભાષણત પરઃ ।
વીરસઙ્ગ્રામિવજયી વીરારાધનતાે ષતઃ॥ ૯॥
વીરવ્રતાે િવરાડપાે િવશ્વચૈત યરક્ષકઃ ।
વીરખડ્ગાે ભારશરાે મે કાેદ ડમ ડતઃ॥ ૧૦॥
વીરાેત્તમાઙ્ગઃ શ ◌ૃઙ્ગારફલકાે િવિવધાયુધઃ ।
નાનાસનાે નતારા તમ ડલાે નાગભષૂણઃ॥ ૧૧॥
નારદ તુ તસ તુષ્ટાે નાગલાેકિપતામહઃ ।
સદુશર્નઃ સધુાકાયાે સરુારા તિવમદર્નઃ॥ ૧૨॥
અસહાયઃ પરઃ સવર્સહાયઃ સા પ્રદાયકઃ ।
કામદાે િવષભુગ્યાેગી ભાેગી દ્રા ચતકુ ડલઃ॥ ૧૩॥
ઉપા યાયાે દક્ષિરપુઃ કૈવલ્યિનિધરચ્યુતઃ ।
સ વં રજ તમઃ સ્થૂલઃ સૂ માેઽ તબર્િહરવ્યયઃ॥ ૧૪॥
ભૂરાપાે વલનાે વાયુગર્ગનં િત્રજગદુ્ગ ઃ ।
િનરાધારાે િનરાલ બઃ સવાર્ધારઃ સદા શવઃ॥ ૧૫॥
ભા વરાે ભગવાન્ ભાલનતે્રાે ભાવજસહંરઃ ।
વ્યાલબદ્ધજટાજૂટાે બાલચ દ્ર શખામ ણઃ॥ ૧૬॥
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અક્ષ યૈકાક્ષરાે દુષ્ટ શક્ષકઃ શષ્ટર ક્ષતઃ ।
દક્ષપક્ષષેુબાહુલ્યવનલીલાગ ે ઋજુઃ॥ ૧૭॥
યજ્ઞાઙ્ગાે યજ્ઞભુગ્યજ્ઞાે યજ્ઞેશાે યજનેશ્વરઃ ।
મહાયજ્ઞધરાે દક્ષસ પૂણાર્હૂ તકાૈશલઃ॥ ૧૮॥
માયામયાે મહાકાયાે માયાતીતાે મનાેહરઃ ।
મારદપર્હરાે મ જુમર્હીસતુિદન પ્રયઃ॥ ૧૯॥
સાૈ યઃ સમાેઽસમાેઽન તઃ સમાનરિહતાે હરઃ ।
સાેમાેઽનેકકલાધામા વ્યાેમકેશાે િનર જનઃ॥ ૨૦॥
ગુ ઃ સરુગુ ગૂર્ઢાે ગુહારાધનતાે ષતઃ ।
ગુ મ ત્રાક્ષરગુ ઃ પરઃ પરમકારણમ્॥ ૨૧॥
ક લઃ કલાઢ ાે ની તજ્ઞઃ કરાલાસરુસિેવતઃ ।
કમનીયરિવચ્છાયાે ન દનાન દવધર્નઃ॥ ૨૨॥
વભક્તપક્ષઃ પ્રબલઃ વભક્તબલવધર્નઃ ।
વભક્તપ્ર તવાદ દ્રમખુચ દ્રિવતુ તુદઃ॥ ૨૩॥
શષેભષૂાે િવશષેજ્ઞ તાે ષતઃ સમુનાઃ સધુીઃ ।
દૂષકા ભજનાેદૂ્ધતધૂમકેતુ સનાતનઃ॥ ૨૪॥
દૂર કૃતાઘપટલશ્ચાેર કૃતસખુપ્રજઃ ।
પૂર કૃતષેુકાેદ ડાે િનવર કૃતસઙ્ગરઃ॥ ૨૫॥
બ્રહ્મિવદ્બ્રાહ્મણાે બ્રહ્મ બ્રહ્મચાર જગ પ તઃ ।
બ્રહ્મશે્વરાે બ્રહ્મમયઃ પરબ્રહ્માત્મકઃ પ્રભુઃ॥ ૨૬॥
નાદ પ્રયાે નાદમયાે નાદ બ દુનર્ગેશ્વરઃ ।
આિદમ યા તરિહતાે વાદાે વાદિવદાં વરઃ॥ ૨૭॥
ઇષ્ટાે િવ શષ્ટ તુષ્ટઘ્નઃ પુ ષ્ટદઃ પુ ષ્ટવધર્નઃ ।
કષ્ટદાિરદ્ર્યિનનાર્શાે દુષ્ટવ્યાિધહરાે હરઃ॥ ૨૮॥
પદ્માસનઃ પદ્મકરાે નવપદ્માસના ચતઃ ।
નીલા બુજદલ યામાે િનમર્લાે ભક્તવ સલઃ॥ ૨૯॥
નીલ મૂતસઙ્કાશઃ કાલક ધરબ ધુરઃ ।
જપાકુસમુસ તુષ્ટાે જપહાેમાચ્ચર્ન પ્રયઃ॥ ૩૦॥

vIrabhadrasahasranAmastotram.pdf 3



શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામ તાતે્રમ્

જગદાિદરનાદ શાેઽજગવ ધરકાૈતુકઃ ।
પુર દર તુતાન દઃ પુ લ દઃ પુ યપ જરઃ॥ ૩૧॥
પાૈલ ત્યચ લતાે લાેલપવર્તઃ પ્રમદાકરઃ ।
કરણં કારણં કમર્ કરણીયાગ્રણીદૃર્ઢઃ॥ ૩૨॥
કિરદૈત્યે દ્રવસનઃ ક ણાપૂરવાિરિધઃ ।
કાેલાહલ પ્રયઃ પ્રીતઃ શલૂી વ્યાલકપાલ ત્॥ ૩૩॥
કાલકૂટગલઃ ક્ર ડાલીલાકૃતજગ ત્રયઃ ।
િદગ બરાે િદનેશશેાે ધીમા ધીરાે ધુર ધરઃ॥ ૩૪॥
િદક્કાલાદ્યનવ ચ્છન્નાે ધજૂર્િટધૂર્તદુગર્ તઃ ।
કમનીયઃ કરાલાસ્યઃ ક લક મષસદૂનઃ॥ ૩૫॥
કરવીરાેઽ ણા ભાજેક હારકુસમુાિપતઃ ।
ખરાે મ ડતદાેદર્ ડઃ ખ પઃ કાલભ જનઃ॥ ૩૬॥
ખરાંશમુ ડલમખુઃ ખ ડતારામ ત ડલઃ ।
ગણેશગ ણતાેઽગ યઃ પુ યરાશી સખુાેદયઃ॥ ૩૭॥
ગણાિધપકુમારાિદગણકૈરવબા ધવઃ ।
ઘનઘાષે હન્નાદઘનીકૃતસનુપૂુરઃ॥ ૩૮॥
ઘનચ ચત સ દૂરાે ઘ ટાભીષણભૈરવઃ ।
પરાપરાે બલાેઽન તશ્ચતુરશ્ચક્રબ ધકઃ॥ ૩૯॥
ચતુમુર્ખમખુા ભાજેચતુર તુ તતાષેણઃ ।
છલવાદ છલ શા ત છા દસ છા દસ પ્રયઃ॥ ૪૦॥
છન્નચ્છલાિદદુવાર્દ ચ્છન્નષટ્ત ત્રતાિ ત્રકઃ ।
જડીકૃતમહાવજ્રજ ભારા તનર્તાેન્નતઃ॥ ૪૧॥
જગદાધારભૂતેશાે જગદ તાે િનર જનઃ ।
ઝઝર્ર વિનસ યુક્તાે ઝઙ્કારરવભષૂણઃ॥ ૪૨॥
ઝટ િવપક્ષ ક્ષાૈઘઝ ઝામા તસિન્નભઃ ।
પ્રવણાર્ ચતપત્રાઙ્કઃ પ્રવણાર્દ્યક્ષરવ્રજઃ॥ ૪૩॥
ટ વણર્ બ દુસ યુક્તષ્ટઙ્કારહૃતિદગ્ગજઃ ।
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ઠ વણર્પૂર દ્વદળષ્ટવણાર્ગ્રદળાક્ષરઃ॥ ૪૪॥
ઠ વણર્યુતસદ્ય ત્રષ્ઠ જ ચાક્ષરપૂરકઃ ।
ડમ વિનસમ્રક્તાે ડ બરાન દતા ડવઃ॥ ૪૫॥
ડ ડ ઢઘાષેપ્રમદાઽઽડ બરાે ગણતા ડવઃ ।
ઢક્કાપટહસપુ્રીતાે ઢક્કારવવશાનુગઃ॥ ૪૬॥
ઢક્કાિદતાળસ તુષ્ટાે ટાેિડબદ્ધ તુ ત પ્રયઃ ।
તપ વ પ તપન તપ્તકા ચનસિન્નભઃ॥ ૪૭॥
તપ વવદના ભાજેકા ય તર ણદ્યુ તઃ ।
ઢગાિદવાદસાૈહાદર્ સ્થતઃ સ ય મનાં વરઃ॥ ૪૮॥
સ્થા ત ડુનુ તપ્રીતઃ સ્થ તસ્થાવરજઙ્ગમઃ ।
દરહાસાનના ભાજેદ તહીરાવ ળદ્યુ તઃ॥ ૪૯॥
દવ કરાઙ્ગતભુ ે દુવાર્રાે દુઃખદુગર્હા ।
ધનાિધપસખાે ધીરાે ધમાર્ધમર્પરાયણઃ॥ ૫૦॥
ધમર્ વ ે દાનશાૈ ડાે ધમર્કમર્ફલપ્રદઃ ।
પશપુાશહારઃ શવર્ઃ પરમાત્મા સદા શવઃ॥ ૫૧॥
પરાપરઃ પરશુ ત્ પિવત્રઃ સવર્પાવનઃ ।
ફ ગનુ તુ તસ તુષ્ટઃ ફ ગનુાગ્રજવ સલઃ॥ ૫૨॥
ફ ગનુા જતસઙ્ગ્રામફલપાશપુતપ્રદઃ ।
બલાે બહુિવલાસાઙ્ગાે બહુલીલાધરાે બહુઃ॥ ૫૩॥
બિહમુર્ખાે સરુારા યાે બ લબ ધનબા ધવઃ ।
ભયઙ્કરાે ભવહરાે ભગા ભયહરાે ભવઃ॥ ૫૪॥
ભાલાનલાે બહુભુ ે ભા વાન્ સદ્ભક્તવ સલઃ ।
મ ત્રાે મ ત્રગણાે મ ત્રી મ ત્રારાધનતાે ષતઃ॥ ૫૫॥
મ ત્રયજ્ઞાે મ ત્રવાદ મ ત્રબી ે મહાન્મહઃ ।
ય ત્રાે ય ત્રમયાે ય ત્રી ય ત્રજ્ઞાે ય ત્રવ સલઃ॥ ૫૬॥
ય ત્રપાલાે ય ત્રહર સ્ત્રજગદ્ય ત્રવાહકઃ ।
રજતાિદ્રસદાવાસાે રવી દુ શ ખલાેચનઃ॥ ૫૭॥

vIrabhadrasahasranAmastotram.pdf 5



શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામ તાતે્રમ્

ર તશ્રા તાે જતશ્રા તાે રજનીકરશખેરઃ ।
લ લતાે લાસ્યસ તુષ્ટાે લ ધાેગ્રાે લઘુસાહસઃ॥ ૫૮॥
લ મીિનજકરાે લક્ષ્યલક્ષણજ્ઞાે લસન્મ તઃ ।
વિરષ્ઠાે વરદાે વ દ્યાે વરદાનપરાે વશી॥ ૫૯॥
વૈશ્વાનરા ચતભુ ે વરે યાે િવશ્વતાેમખુઃ ।
શરણા તહરઃ શા તઃ શઙ્કરઃ શ શશખેરઃ॥ ૬૦॥
શરભઃ શ બરારા તભર્ માેદૂ્ધ ળતિવગ્રહઃ ।
ષટ્િત્રશત્ત વિવદૂ્રપઃ ષ મખુ તુ તતાષેણઃ॥ ૬૧॥
ષડક્ષરઃ શ ક્તયુતઃ ષટ્પદાદ્યથર્કાેિવદઃ ।
સવર્જ્ઞઃ સવર્સવશઃ સવર્દાઽઽન દકારકઃ॥ ૬૨॥
સવર્િવ સવર્કૃ સવર્ઃ સવર્દઃ સવર્તાેમખુઃ ।
હરઃ પરમકલ્યાણાે હિરચમર્ધરઃ પરઃ॥ ૬૩॥
હિરણાધર્કરાે હંસાે હિરકાેિટસમપ્રભઃ ।
દેવદેવાે જગન્નાથાે દેવેશાે દેવવ લભઃ॥ ૬૪॥
દેવમાૈ લ શખારત્નં દેવાસરુસતુાે ષતઃ ।
સુ પઃ સવુ્રતઃ શદુ્ધ સકુમાર્ સુ સ્થરઃ સધુીઃ॥ ૬૫॥
સરુાેત્તમઃ સફુલદઃ સરુ ચ તામ ણઃ શભુઃ ।
કુશલી િવક્રમ તક્કર્ઃ કુ ડલીકૃતકુ ડલી॥ ૬૬॥
ખ ડે દુકારકજટાજૂટઃ કાલાનલદુ્ય તઃ ।
વ્યાઘ્રચમાર્ બરધરાે વ્યાઘ્રાેગ્રબહુસાહસઃ॥ ૬૭॥
વ્યાળાપેવીતી િવલસચ્છાેણતામરસા બકઃ ।
દ્યુમ ણ તર ણવાર્યુઃ સ લલં વ્યાેમ પાવકઃ॥ ૬૮॥
સધુાકરાે યજ્ઞપ તરષ્ટમૂ તઃ કૃપાિનિધઃ ।
ચદૂ્રપ શ્ચદ્ઘનાન દક દ શ્ચન્મયિન કલઃ॥ ૬૯॥
િનદ્વર્ દ્વાે િન પ્રભાે િનત્યાે િનગુર્ણાે િનગર્તામયઃ ।
વ્યાેમકેશાે િવ પાક્ષાે વામદેવાે િનર જનઃ॥ ૭૦॥
નામ પઃ શમધુરઃ કામચાર કલાધરઃ ।
બૂનદપ્રભાે ગ્ર જન્માિદરિહતાે વલઃ॥ ૭૧॥
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જનકઃ સવર્જ તનૂાં જન્મદુઃખાપનાેદનઃ ।
િપનાકપા ણરક્રાેધઃ િપઙ્ગલાયતલાેચનઃ॥ ૭૨॥
પરમાત્મા પશપૂ તઃ પાવનઃ પ્રમથાિધપઃ ।
પ્રણવઃ કામદઃ કા તઃ શ્રીપ્રદાે િદવ્યલાેચનઃ॥ ૭૩॥
પ્રણતા તહરઃ પ્રાણઃ પર જ્યાે તઃ પરા પરઃ ।
તુષ્ટ તુિહનશલૈાિધવાસઃ તાે વરપ્રદઃ॥ ૭૪॥
ઇષ્ટકા યાથર્ફલદઃ ષ્ટકતાર્ મ પ તઃ ।
ગ્વિત્રક વ બા લ હૃ પદ્માિહમદ િધ તઃ॥ ૭૫॥
ક્રતુ વંસી ક્રતુમખુઃ ક્રતુકાેિટફલપ્રદઃ ।
ક્રતુઃ ક્રતુમયઃ કૂ્રરદપર્ઘ્નાે િવક્રમાે િવભુઃ॥ ૭૬॥
દધી ચહૃદયાન દાે દધીચ્યાિદસપુાલકઃ ।
દધી ચવા છતસખાે દધી ચવરદાેઽનઘઃ॥ ૭૭॥
સ પથક્રમિવ યાસાે જટામ ડલમ ડતઃ ।
સા ક્ષત્રયીમયશ્ચા કલાધરકપદર્ ત્॥ ૭૮॥
માકર્ ડયેમુિનપ્રીતાે ડાે જતપરેતરાટ્ ।
મહીરથાે વેદહયઃ કમલાસનસાર થઃ॥ ૭૯॥
કાૈ ડ યવ સવા સલ્યઃ કા યપાેદયદપર્ણઃ ।
ક વકાૈ શકદુવાર્સાહૃદુ્ગહા તિનિધિનજઃ॥ ૮૦॥
કિપલારાધનપ્રીતઃ કપૂર્રધવલદુ્ય તઃ ।
ક ણાવ ણઃ કાળ નયનાે સવસઙ્ગરઃ॥ ૮૧॥
ઘ્ ણૈકિનલયાે ગૂઢતનુમુર્રહર પ્રયઃ ।
ગણાિધપાે ગુણિનિધગર્ ભીરા ચત વાક્પ તઃ॥ ૮૨॥
િવઘ્નનાશાે િવશાલાક્ષાે િવઘ્નરા ે િવશષેિવત્ ।
સપ્તયજ્ઞયજઃ સપ્ત જહ્વા જહ્વા તસવંરઃ॥ ૮૩॥
અસ્થમાલાઽઽિવલ શરાે િવ તાિરતજગદ્ભજુઃ ।
ય તા ખલસ્રજ તાેકિવભવઃ પ્રભુર શ્વરઃ॥ ૮૪॥
ભૂતેશાે ભવુનાધારાે ભૂ તદાે ભૂ તભષૂણઃ ।
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ભૂતાત્મકાત્મકાે ભૂભુર્વાિદ ક્ષેમકરઃ શવઃ॥ ૮૫॥
અણાેરણીયાન્મહતાે મહીયાન્ વાગગાેચરઃ ।
અનેકવેદવેદા તત વબીજ તપાેિનિધઃ॥ ૮૬॥
મહાવનિવલાસાેઽ તપુ યનામા સદાશુ ચઃ ।
મિહષાસરુમિદ યા નયનાે સવસઙ્ગરઃ॥ ૮૭॥
શ તક ઠઃ શલાદાિદ મહ ષન તભાજનઃ ।
ગિરશાે ગી પ તગ તવાદ્ય ત્ય તુ ત પ્રયઃ॥ ૮૮॥
અઙ્ગીકૃતઃ સકૃુ ત ભઃ શ ◌ૃઙ્ગારરસજન્મભૂઃ ।
ઙ્ગીતા ડવસ તુષ્ઠાે મઙ્ગલાે મઙ્ગલપ્રદઃ॥ ૮૯॥
મુક્તે દ્રનીલતાટઙ્કાે મુક્તાહારિવભૂ ષતઃ ।
સક્તસ જનસદ્ભાવાે ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદઃ॥ ૯૦॥
સુ પઃ સુ દરઃ શકુ્લધમર્ઃ સકૃુતિવગ્રહઃ ।
જતામરદુ્રમઃ સવર્દેવરાડસમેક્ષણઃ॥ ૯૧॥
િદવ પ તસહસ્રાક્ષવીક્ષણાવ ળતાષેકઃ ।
િદવ્યનામા તરસાે િદવાકરપ તઃ પ્રભુઃ॥ ૯૨॥
પાવકપ્રાણસ ન્મત્રં પ્રખ્યાતાે વર્ વલન્મહઃ ।
પ્રકૃષ્ટભાનુઃ પુ ષઃ પુરાેડાશભુગીશ્વરઃ॥ ૯૩॥
સમવત િપ પ તધર્મર્રાટ્શમનાે યમી ।
િપ કાનનસ તુષ્ટાે ભૂતનાયકનાયકઃ॥ ૯૪॥
નયા વતઃ સરુપ તનાર્નાપુ યજનાશ્રયઃ ।
નૈરતૃ્યાિદ મહારાક્ષસે દ્ર તુતયશાેઽ બુિધઃ॥ ૯૫॥
પ્રચેતા વનપ ત ર્તપાશાે િદગીશ્વરઃ ।
ધીરાેદારગુણા ભાેિધકાૈ તુભાે ભવુનેશ્વરઃ॥ ૯૬॥
સદાનુભાેગસ પૂણર્સાૈહાદર્ઃ સમુનાે વલઃ ।
સદાગ તઃ સારરસઃ સજગ પ્રાણ વનઃ॥ ૯૭॥
રાજરાજઃ િકન્નરેશઃ કૈલાસસ્થાે ધનપ્રદઃ ।
યક્ષેશ્વરસખઃ કુ ક્ષિન ક્ષપ્તાનેકિવ મયઃ॥ ૯૮॥
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ઈશાનઃ સવર્િવદ્યાનામીશ્વરાે ષલા છનઃ ।
ઇ દ્રાિદદેવિવલસન્માૈ લર યપદા બુજઃ॥ ૯૯॥
િવશ્વકમાર્ઽઽશ્રયાે િવશ્વતાેબાહુિવશ્વતાેમખુઃ ।
િવશ્વતઃ પ્રમદાે િવશ્વનતે્રાે િવશ્વેશ્વરાે િવભુઃ॥ ૧૦૦॥
સદ્ધા તઃ સદ્ધસઙ્ક પઃ સદ્ધગ ધવર્સિેવતઃ ।
સ દ્ધતઃ શદુ્ધહૃદયઃ સદ્યાે તાનન શવઃ॥ ૧૦૧॥
શ્રીમયઃ શ્રીકટાક્ષાઙ્ગઃ શ્રીનામા શ્રીગણેશ્વરઃ ।
શ્રીદઃ શ્રીવામદેવાસ્યઃ શ્રીક ઠઃ શ્રી પ્રયઙ્કરઃ॥ ૧૦૨॥
ઘાેરાઘ વા તમાતાર્ ડાે ઘાેરેતરફલપ્રદઃ ।
ઘાેરઘાેરમહાય ત્રરા ે ઘાેરમખુા બુજઃ॥ ૧૦૩॥
તતઃ સુ ષર સપુ્રીત ત વાદ્યાગમજન્મભૂઃ ।
ત વમસ્યાિદ વાક્યાથર્ ત પવૂર્મખુમ ડતઃ॥ ૧૦૪॥
આશાપાશિવિનમુર્ક્તઃ શષેભષૂણભૂ ષતઃ ।
દાષેાકરલસન્માૈ લર શાનમખુિનમર્લઃ॥ ૧૦૫॥
પ ચવક્ત્રાે દશભજુઃ પ ચાશદ્વણર્નાયકઃ ।
પ ચાક્ષરયુતઃ પ ચઃ પ ચ પ ચ સલુાેચનઃ॥ ૧૦૬॥
વણાર્શ્રમગુ ઃ સવર્વણાર્ધારઃ પ્રયઙ્કરઃ ।
ક ણકારાકર્ દુત્તૂર પૂણર્પૂ ફલપ્રદઃ॥ ૧૦૭॥
યાેગી દ્રહૃદયાન દાે યાેગી યાેગિવદાં વરઃ ।
યાેગ યાનાિદસ તુષ્ટાે રાગાિદરિહતાે રમઃ॥ ૧૦૮॥
ભવા ભાેિધ લવાે બ ધમાેચકાે ભદ્રદાયકઃ ।
ભક્તાનુરક્તાે ભવ્યઃ સદ્ભ ક્તદાે ભ ક્તભાવનઃ॥ ૧૦૯॥
અનાિદિનધનાેઽભીષ્ટાે ભીમકા તાેઽજુર્નાે બલઃ ।
અિન દ્ધઃ સત્યવાદ સદાન દાશ્રયાેઽનઘઃ॥ ૧૧૦॥
આલયઃ સવર્િવદ્યાનામાધારઃ સવર્કમર્ણામ્ ।
આલાેકઃ સવર્લાેકાનામાિવભાર્વાે મહાત્મનામ્॥ ૧૧૧॥
ઇજ્યાપૂતષ્ટફલદઃ ઇચ્છાશ યાિદ સશં્રયઃ ।
ઇનઃ સવાર્મરારા ય ઈશ્વરાે જગદ શ્વરઃ॥ ૧૧૨॥
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ડિપઙ્ગલમ યસ્થાે દ્રાક્ષા ચતક ધરઃ ।
ડતાધારભ યાિદર િડતઃ સવનાશનઃ॥ ૧૧૩॥

ઉ િવક્રમબાહુલ્ય ઉવ્યાર્ધારાે ધુર ધરઃ ।
ઉત્તરાેત્તરકલ્યાણ ઉત્તમાેત્તમનાયકઃ॥ ૧૧૪॥
ઊ નુતિડદ્વ ૃ દ ઊ વર્રેતા મનાેહરઃ ।
ઊિહતાનેકિવભવ ઊિહતા ાયમ ડલઃ॥ ૧૧૫॥
ઋષીશ્વર તુ તપ્રીતાે ઋ ષવાક્યપ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
ૠગાિદ િનગમાધારાે ઋજુકમાર્ મનાજેવઃ॥ ૧૧૬॥
પાિદ િવષયાધારાે પાતીતાે ઋષીશ્વરઃ ।
પલાવ યસ યુક્તાે પાન દ વ પ ત્॥ ૧૧૭॥
લુ લતાનેકસઙ્ગ્રામાે લુ યમાનિરપવુ્રજઃ ।
લુપ્તકૂ્રરા ધકાે વારાે લૂકારા ચતય ત્ર ત્॥ ૧૧૮॥
લૂકારાિદ વ્યાિધહરાે લૂ વરા ચતય ત્રયુક્ ।
લૂશાિદ ગિરશઃ પક્ષઃ ખલવાચામગાેચરઃ॥ ૧૧૯॥
અે યમાણાે નતજન અેક ચ્ચતાે દૃઢવ્રતઃ ।
અેકાક્ષરમહાબીજ અેક દ્રાેઽ દ્વતીયકઃ॥ ૧૨૦॥
અૈશ્વયર્વણર્નામાઙ્ગ અૈશ્વયર્પ્રકરાે વલઃ ।
અૈરાવણાિદ લ મીશ અૈિહકામુ મકપ્રદઃ॥ ૧૨૧॥
આેષધીશ શખારત્નઆેઙ્કારાક્ષરસ યુતઃ ।
આેકઃ સકલદેવાનામાે ેરા શર દ્યજઃ॥ ૧૨૨॥
આૈદાયર્ વનપર આૈ ચત્યમ ણજન્મભૂઃ ।
ઉદાસીનૈક ગિરશ ઉ સવાે સવકારણાૈ॥ ૧૨૩॥
અઙ્ગીકૃતષડઙ્ગાઙ્ગ અઙ્ગહારમહાનટઃ ।
અઙ્ગ ઙ્ગજભ માઙ્ગાે મઙ્ગલાયતિવગ્રહઃ॥ ૧૨૪॥
કઃ િક વદનુ દેવેશઃ કઃ િકન્નુ વરદપ્રદઃ ।
કઃ િકન્નુ ભક્તસ તાપહરઃ કા યસાગરઃ॥ ૧૨૫॥
તાેતવ્યઃ તાેતુ મચ્છૂનાં મ તવ્યઃ શરણા થનામ્ ।
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યેયાે યાનૈકિનષ્ઠાનાં ધા ઃ પરમપૂરકઃ॥ ૧૨૬॥
ભગનતે્રહરઃ પૂતઃ સાધુદૂષકભષૂણઃ ।
ભદ્રકા ળમનાેરા ે હંસઃ સ કમર્સાર થઃ॥ ૧૨૭॥
સ યઃ સાધુઃ સભારત્નં સાૈ દયર્ ગિરશખેરઃ ।
સકુુમારઃ સાખૈ્યકરઃ સિહ ઃ સા યસાધનમ્॥ ૧૨૮॥
િનમર્ સરાે િન પ્રપ ચાે િનલાભાે િનગુર્ણાે નયઃ ।
વીતા ભમાનાે િન ર્તાે િનરાતઙ્કાે િનર જનઃ॥ ૧૨૯॥
કાલત્રયઃ ક લહરાે નતે્રત્રયિવરા જતઃ ।
અ ગ્ ત્રયિનભાઙ્ગશ્ચ ભ મીકૃતપુરત્રયઃ॥ ૧૩૦॥
કૃતકાયા વ્રતધરાે વ્રતનાશઃ પ્રતાપવાન્ ।
િનર તદુિવિધિનગર્તાશાે િનવાર્ણનીરિધઃ॥ ૧૩૧॥
િનધાનં સવર્હેતનૂાં િન શ્ચતાથશ્વરેશ્વરઃ ।
અદ્વતૈશા ભવમહાે સિનવ્યાર્ ે વર્લાેચનઃ॥ ૧૩૨॥
અપવૂર્પવૂર્ઃ પરમઃ સપવૂર્ઃ પવૂર્પવૂર્િદક્ ।
અતી દ્રયઃ સત્યિનિધરખ ડાન દિવગ્રહઃ॥ ૧૩૩॥
આિદદેવઃ પ્રસન્નાત્મા આરાધકજનેષ્ટદઃ ।
સવર્દેવમયઃ સવર્ઃ જગદ્વ્યાસઃ સલુક્ષણઃ॥ ૧૩૪॥
સવાર્ તરાત્મા સદશૃઃ સવર્લાેકૈકપૂ જતઃ ।
પુરાણપુ ષઃ પુ યઃ પુ યશ્લાેકઃ સધુામયઃ॥ ૧૩૫॥
પવૂાર્પરજ્ઞઃ પુર જત્ પવૂર્દેવામરા ચતઃ ।
પ્રસન્નદ શતમખુઃ પન્નગાવ ળભષૂણઃ॥ ૧૩૬॥
પ્ર સદ્ધઃ પ્રણતાધારઃ પ્રલયાેદ્ભૂતકારણમ્ ।
જ્યાે તમર્યાે વલદં્દષ્ટ્ર ાે જ્યાે તમાર્લાવળ તઃ॥ ૧૩૭॥

વલ્યમાનાે વલનનતે્રાે જલધરદ્યુ તઃ ।
કૃપા ભાેરાશીર લાનાે વાક્યપુષ્ટાેઽપરા જતઃ॥ ૧૩૮॥
ક્ષપાકરાકર્કાેિટપ્રભાકરઃ ક ણાકરઃ ।
અેકમૂ ત સ્ત્રધામૂ તિદવ્યમૂ તરનાકુલઃ॥ ૧૩૯॥
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અન તમૂ તરક્ષાે યઃ કૃપામૂ તઃ સકુ ત ત્ ।
અક પતામરત રકા મતસકુામધુક્॥ ૧૪૦॥
અ ચ તતમહા ચ તામ ણદવ શખામ ણઃ ।
અતી દ્રયાેઽ જતઃ પ્રાંશબુ્રર્હ્મિવ વાિદવ દતઃ॥ ૧૪૧॥
હંસાે મર ચભ મશ્ચ રત્નસાનુશરાસનઃ ।
સ ભવાેઽતી દ્રયાે વૈદ્યાે િવશ્વ પી િનર જનઃ॥ ૧૪૨॥
વસદુઃ સભુુ ે નૈકમાયાેઽવ્યયઃ પ્રમાદનઃ ।
અગદાે રાેગહતાર્ ચ શરાસનિવશારદઃ॥ ૧૪૩॥
માયાિવશ્વાદનાે વ્યાપી િપનાકકરસ ભવઃ ।
મનાવેેગાે મનાે પી પૂણર્ઃ પુ ષપુઙ્ગવઃ॥ ૧૪૪॥
શ દાિદગાે ગભીરાત્મા કાેમલાઙ્ગઃ પ્ર ગરઃ ।
િત્રકાલજ્ઞાે મુિનઃ સાક્ષી પાપાિરઃ સવેક પ્રયઃ॥ ૧૪૫॥
ઉત્તમઃ સા વકઃ સત્યઃ સત્યસ ધાે િનરાકુલઃ ।
રસાે રસજ્ઞાે સારજ્ઞાે લાેકસારાે રસાત્મકઃ॥ ૧૪૬॥
પષૂાદ ત ભદવ્યગ્રાે દક્ષયજ્ઞિનષૂદનઃ ।
દેવાગ્રણીઃ શવ યાનત પરઃ પરમઃ શભુઃ॥ ૧૪૭॥
જયાે જયાિદઃ સવાર્ઘશમનાે ભવભ જનઃ ।
અલઙ્કિર રચલાે રાે ચ િવક્રમાેત્તમઃ॥ ૧૪૮॥
શ દગઃ પ્રણવાે વાયુરંશમુાનિનલતાપહૃત્ । વાયુરંશમુાનનલ
િનર શાે િનિવક પશ્ચ ચદૂ્રપાે જતસા વસઃ॥ ૧૪૯॥
ઉત્તારણાે દુ કૃ તહા દુધર્ષા દુ સહાેઽભયઃ ।
નક્ષત્રમાલી નાકેશઃ વાિધષ્ઠાનષડાશ્રયઃ॥ ૧૫૦॥
અકાયાે ભક્તકાયસ્થઃ કાલજ્ઞાની મહાનટઃ ।
અંશઃુ શ દપ તયાગી પવનઃ શ ખસાર થઃ॥ ૧૫૧॥
વસ તાે માધવાે ગ્રી મઃ પવનઃ પાવનાેઽમલઃ ।
વા િવશલ્યચતુરઃ શવચ વરસં સ્થતઃ॥ ૧૫૨॥
આત્મયાેગઃ સમા ાયતીથર્દેહઃ શવાલયઃ ।
મુ ડાે િવ પાે િવકૃ તદર્ ડાે દા તાે ગુણાેત્તમઃ॥ ૧૫૩॥
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દેવાસરુગુ દવાે દેવાસરુનમસૃ્કતઃ ।
દેવાસરુમહામ ત્રાે દેવાસરુમહાશ્રયઃ॥ ૧૫૪॥
િદવાેઽ ચ ત્યાે દેવતાઽઽત્મા ઈશાેઽનીશાે નગાગ્રગઃ ।
ન દ શ્વરાે ન દસખાે ન દ તુતપરાક્રમઃ॥ ૧૫૫॥
નગ્ ાે નગવ્રતધરઃ પ્રલયાકાર પ ત્ ।
સશે્વરઃ વગર્દઃ વગર્ઃ વરઃ સવર્મયઃ વનઃ॥ ૧૫૬॥
બી યક્ષાે બીજકતાર્ ધમર્કૃદ્ધમર્વધર્નઃ ।
દક્ષયજ્ઞમહાદ્વષેી િવ ક ધરપાતનઃ॥ ૧૫૭॥
ધજૂર્િટઃ ખ ડપરશઃુ સકલાે િન કલાેઽસમઃ ।
ડાે નટઃ પૂરિયતા પુ યકૂ્રરાે મનાજેવઃ॥ ૧૫૮॥
સદ્ભૂતઃ સ કૃતઃ શા તઃ કાલકૂટાે મહાનઘઃ ।
અથાર્નથા મહાકાયાે નૈકકમર્સમ જસઃ॥ ૧૫૯॥
ભૂશયાે ભષૂણાે ભૂ તભૂર્ષણાે ભૂતવાહનઃ ।
શખ ડી કવચી શલૂી જટ મુ ડી ચ કુ ડલી॥ ૧૬૦॥
મખેલી મુસલી ખડ્ગી કઙ્કણીકૃતવાસિુકઃ॥ ૧૬૧॥

ઉત્તરભાગમ્ ।
અેત સહસ્રનામાઙં્ક વીરભદ્રસ્ય ક તર્નમ્ ।
અેકૈકાક્ષરમાહા યં મહાપાતકનાશનમ્॥ ૧૬૨॥
મહાવ્યાિધહરં ત્યુદાિરદ્ર્ય ત મરા જનમ્ ।
મહાસસંારજલિધમગ્ ાેત્તારણનાિવકઃ॥ ૧૬૩
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં િનજગેહં િનરગર્લમ્ ।
કમર્ભ ક્ત ચદાન દં ક દકારણક દકમ્॥ ૧૬૪॥
રસં રસાયનં િદવં્ય નામા તરસં નરઃ ।
શ ◌ૃ યાદ્યઃ મર યાેઽિપ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૬૫॥
અ ગ્ ષ્ટાેમસ્ય યજ્ઞસ્ય વાજપેયશતસ્ય ચ ।
ક યાદાનસહસ્રસ્ય ય ફલં લભતે નરઃ॥ ૧૬૬॥
ત ફલઙ્કાેિટગુ ણતં નામૈકસ્ય સકૃ જપાત્ ।
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આયુરારાેગ્યસાૈભાગ્યં પતુ્રપાતૈ્રપ્રવધર્નમ્॥ ૧૬૭॥
અૈિહકામુ મકભયચ્છેદનં સખુસાધનમ્ ।
કુષ્ઠાપ મારપૈશાચચેષ્ટાિદ જનાશકમ્॥ ૧૬૮॥
અ મર ં વાતશીતાે ણં વરં માહેશ્વર વરમ્ ।
િત્રદાષેજં સિન્નપાતં કુ ક્ષનતે્ર શરાવે્યથામ્॥ ૧૬૯॥
ત્યુદાિરદ્ર્યજન્માિદ તીવ્રદુઃખિનવારણમ્ ।
મારણં માેહનં ચવૈ ત ભનાેચ્ચાટનં તથા॥ ૧૭૦॥
િવદ્વષેણં કષર્ણં ચ કુિટલં વૈિરચે ષ્ટતમ્ ।
િવષશસ્ત્રાેરગવ્યાઘ્રભયં ચાેરા ગ્ શત્રજુમ્॥ ૧૭૧॥
ભૂતવેતાલયક્ષાિદ બ્રહ્મરાક્ષસજં ભયમ્ ।
શાિક યાિદ ભયં ભૈરવાેદ્ભવં બહુ દ્વટ્ભયમ્॥ ૧૭૨॥
ત્યજ ત્યેવ સકૃત્ તાતંે્ર યઃ મરેદ્ભીતમાનસઃ ।
યઃ મરેત્ વીરભદ્રે ત લભેત્ સતં્ય શ્રયં જયમ્॥ ૧૭૩॥
વીરભદ્રસ્ય ના ાં યત્ સહસ્રં સવર્ સ દ્ધદમ્ ।
વજ્રપ જર મત્યુક્તં િવ ના પ્રભિવ ના॥ ૧૭૪॥
કર ચ તામ ણિનભં વૈરકામદગાેસમમ્ ।
વાઙ્ગણસ્થામરત સમાનમસમાપેમમ્॥ ૧૭૫॥
અેકકાલં દ્વકાલં વા િત્રકાલં િનત્યમવે વા ।
યઃ પઠેદ્વ રભદ્રસ્ય તાતંે્ર મ ત્ર મદં નરઃ॥ ૧૭૬॥
ઇહ ભુ વા ખલા ભાેગાન તે શવપદં વ્રજેત્॥ ૧૭૭॥
ઇ ત શ્રીમ પદ્મપુરાણે ઉપિરભાગે દક્ષા વરે શ્રીમહાશરભ-
સહયુદ્ધે નરહિર પનારાયણપ્રાેક્તં શ્રીવીરભદ્ર-

સહસ્રનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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