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shrIdevasenAsahasranAmastotram

શ્રીદેવસનેાસહસ્રનામ તાતે્રમ્

દકારાિદથકારા તવણાર્િદનામાિન

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
બ્રહ્માવેાચ -

યા િહ પ્રકૃ તષષ્ઠાંશા મમ માનસપુિત્રકા ।
આયુઃ પ્રદા ચ જગતાં સબુ્રહ્મ ય પ્રયા સતી॥ ૧॥
દેવસનેા બકા તસ્યા નામસહસ્રમુત્તમમ્ ।
વદા મ નારદમનુે પઠના સવર્ સ દ્ધદમ્॥ ૨॥
અહમવે મુિન તસ્ય છ દાેઽનુષુ્ટબુદાહૃતઃ ।
દેવતા દેવસનેા બા સબુ્રહ્મ ય પ્રયા પરા॥ ૩॥
બીજ યાસાિદકં સવ માયાવણાઃ સમાચરેત્ ।
તતાે યાયેદે્દવસનેાં ગાઙ્ગેયસ્ય પ્રયાં શભુામ્॥ ૪॥
યાનમ્ -
રક્તાભાં રક્તવસ્ત્રાં મ ણમયખ ચતાનેકભષૂા ભરામાં

દેવી ં માહે દ્રમા યાં મધુિરપનુયનાદુદ્ભવાં દેવસનેામ્ ।
ક હારં દક્ષહ તે તિદતરકરવરં લ બતં સ દધાનાં

સસં્થાં સ્ક દસ્ય વામે સમુદમિપ ગુહં લાેકય તી ં ભજેઽહમ્॥
અેવં યા વા સમ યચ્યર્ મનસા સાદરં નરઃ ।
પઠેન્નામસહસ્રં ત તવરાજમનુત્તમમ્ ।
ૐ દેવસનેા દેવરાજતનયા દેવવ દતા ।
દેવી દેવીશ્વર દેવવિનતા દેવતા ચતા॥ ૧॥
દેવરા દેવરારા યા દેવમાનસહં સકા ।
દેવદા વના તઃ સ્થા દેવતા દેવમાેિહની॥ ૨॥
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દેવાિરિવમખુા દેવમનુીડ્યા દેવદે શકા ।
દૈત્યાિરતનયા દૈત્યક ટક દૈત્યમિદની॥ ૩॥
દૈવ્યા દૈ યપરાધીના દૈવજ્ઞા દૈવ્યભ ક્ષણી ।
દાેદ્વર્યા દાષેહીનાઙ્ગી દાષેાભા દાે ર્તા બુ ॥ ૪॥
દાષેાકરસમાનાસ્યા દાષેાકરસમ ચતા ।
દાષેઘ્ની દાેલર્તા દાેલચેલા દાેલિવહાિરણી॥ ૫॥
દ ડણી દ ડની તસ્થા દ ડાયુધપ તવ્રતા ।
દ ડકાર યિનલયા દ ડતાસરુિવક્રમા॥ ૬॥
દક્ષા દાક્ષાયણીપ્રતા દ ક્ષણા દ ક્ષણા શ્રતા ।
દક્ષજ્ઞા દ ક્ષણાવતર્ક બુક ઠ દયાિનિધઃ॥ ૭॥
દયામૂ તદર્ર દૃ યા દાર દ્રયભયના શની ।
દશસ્ય દનસ પજૂ્યા દશના જતચ દ્રકા॥ ૮॥
દ ભા દ બિવહીનેડ્યા દ તવક્ત્રાનજુ પ્રયા ।
દાત્રી દાનવદપર્ઘ્ની દામાેદરમનાેહરા॥ ૯॥
િદવ્યા િદિવષદ શાના િદિવષ પ તપૂ જતા ।
િદવ્યાૈઘમ ડલા િદવ્યમા લની િદવ્યિવગ્રહા॥ ૧૦॥
િદવ્યા બરધરા દ નર ક્ષકા દ નકૃન્નુતા ।
દ ક્ષતા દ ક્ષતારા યા દ પ્તા દ પ્તિવભષૂણા॥ ૧૧॥
દુષ્ટદૂરા દુરારા યા દુઃખઘ્ની દુિરતા તક ।
દૂતી દૂતકુલાભીષ્ટા દૂવાર્સ તુતવૈભવા॥ ૧૨॥
દૂરદૂરા દૂરગ ત્રી દૂવાર્દલસમપ્રભા ।
દૃ યા દગૃ્જલસ ભૂતા દકૃ્પ્રદા દકૃ્તમાપેહા॥ ૧૩॥
દ્રાિવણી દ્રાિવડાધીશા દ્રાેણપજૂ્યા દુ્રમા શ્રતા ।
ધ દા ધ મણી ધમર્િવનુતા દમર્વિધની॥ ૧૪॥
ધાત્રી ધાત્રીફલપ્રીતા િધષણાિધપપૂ જતા ।
િધષણેશી ધીરનુતા ધીરવાદિવલા સની॥ ૧૫॥
ધૂમ્રકેશી ધપૂમાેદા ધૂતર્ઘ્ની તમિ પ્રયા ।
યેયા યેયા તગા ધાૈ યવસના ધાૈ યપૂ જતા॥ ૧૬॥
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ન યા નગાેદ્ભવાસનૂુ પ્રયા નારાયણાત્મ ।
નારાયણા ક્ષજલ નારાયણગુ નર્તા॥ ૧૭॥
નટ નટેશ્વરાન દા ન દની ન દગાપેમુત્ ।
િનત્યા િનત્યા શ્રતા િનત્યપ તિનત્યપ તવ્રતા॥ ૧૮॥
િનર જના િનરાકારા િનિવકારા િનરગર્લા ।
નીહારાિદ્રકૃતાવાશા નીહારાિદ્રસતુા નષુા॥ ૧૯॥
ની યા નીપસમુ પ્રતા નપૂુરારાવકાેમલા ।
નૂત્ના નૂતનભષૂાઢ ા યનૂહીના નરેિડતા॥ ૨૦॥
નાૈકા ઢા નવરસા નવવાિદત્રમેદુરા ।
નવવીરસમાર યા નવનાગવરેશ્વર ॥ ૨૧॥
નવગ્રહવરા નવ્યા નવ્યા ભાજેધરા િનશા ।
પદ્માક્ષી પદ્મસઙ્કાશા પદ્મ પદ્મભાસરુા॥ ૨૨॥
પરાચલકૃતાેદ્વાહા પરાચલિવહાિરણી ।
પદ્મનાભસતુા પદ્મા પ દ્મની પદ્મમા લની॥ ૨૩॥
પાિર તસમુપ્રીતા પાશઘ્ની પાપના શની ।
પાઠ નવાહસ પજૂ્યા પાવર્તીસતુકા મની॥ ૨૪॥
પીન તની પીન ષ્ઠા પુ પકાેમલા ।
પુ કરા પુ કરારા યા પુ કરકે્ષત્રદેવતા॥ ૨૫॥
પુ લ દનીસપત્ની ચ પુ હૂતાત્મસ ભવા ।
પજૂ્યા પૂતા પૂતનાિરિવનુતા પવૂર્ગા મની॥ ૨૬॥
પુષ્ટે દુનયના પૂણાર્ પેશલા પેશલાસના ।
ફણાધરમ ણપ્રખ્યા ફ ણરાજસપુૂ જતા॥ ૨૭॥
ફુ લપદ્મધરા ફુ લદૃ ષ્ટઃ ફલનગા શ્રતા ।
ભાલનતે્રસતુાન દા ભાલનતે્ર પ્રયઙ્કર ॥ ૨૮॥
બલા બલાિર બાલા બાલાિરષ્ટિવના શની ।
બાલ ખલ્યનુતા બાણાહ તા બાણાસરુા તક ॥ ૨૯॥
બ બાધરા બ દુમ ય સ્થતા બુધવરા ચતા ।
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બાેધાયનમુિનપ્રીતા બાેધદા બાેધ િપણી॥ ૩૦॥
બ ધુકકુસમુપ્રીતા બ ધૂકસમુસિન્નભા ।
ભા મની ભારતી ભામા ભાસ્કરે દુસપુૂ જતા॥ ૩૧॥
ભીમા ભીમેશ્વર ભૂમા ભૂ તદા ભપૂ ત પ્રયા ।
ભવુનેશી ભાેગવ ત ભાેગદા ભાેગવિધની॥ ૩૨॥
ભાે ગરાજનુતા ભાેગ્યા ભીમસનેસમ ચતા ।
ભૈમી ભેતાલનટનર સકા ભી મસિેવતા॥ ૩૩॥
મિ ત્રણી મ ત્રસારજ્ઞા મ ત્રવણાર્કૃ તમર્ તઃ ।
મનુચક્રધરા મા યા મ ણમાલિવભૂ ષતા॥ ૩૪॥
માિનની માધવસતુા મધપુ્રીતા મન વની ।
મધુરાલાપમુિદત ગિર તનુ મહી॥ ૩૫॥
મા કાવણર્ સઙૢ્કપ્તતનુમાર્ ધા પૂ જતા ।
મહાદેવ નષુા મીનલાેચના મુ ક્તદાિયની॥ ૩૬॥
મ જુકેશી મ જુહાસા મયૂરવરવાહના ।
મારારા ત નષુા મારસરુવદા મ ણમ ડના॥ ૩૭॥
મષેવાહા મેઘવાહતનુ માેિહત પ્રયા ।
મ સપ્તકસસંવે્યા મનૈાકિનલયા શ્રતા॥ ૩૮॥
ય ક્ષણી યજ્ઞસ ભૂતા યા મની યમલાેદ્ભવા ।
ય ત્રેશ્વર યમારા યા યાયજૂકસમ ચતા॥ ૩૯॥
યાના ઢા યજ્ઞશીલા યવુ તયાવના ચતા ।
યાે ગની યાેગદા યાેગ્યા યાેગી દ્રકુલવ દતા॥ ૪૦॥
રક્ષાેહ ત્રી રણ પાદનપૂુરા રાઘવા ચતા ।
રે કા રણસન્નાહા રણ કિઙ્ક ણમખેલા॥ ૪૧॥
રાવણા તકર રાજ્ઞી રાજરાજસમ ચતા ।
ર બી િપણી યા રમણી રમણાે સકુા॥ ૪૨॥
રસાયનકર રાધા રાધેયી રથસં સ્થતા ।
રાેિહણીશમખુા રાેગહીના રાેગિવના શની॥ ૪૩॥
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રાેચના તલકા રાૈદ્ર રાૈદ્રમ ત્રિવશારદા ।
લ મીપ તસતુા લ મીલર્ બવામકરા બુ ॥ ૪૪॥
લ પટા લકુલી લીલા લાેકાલાેકિવહાિરણી ।
લાેકેશ્વર લાેકપૂજ્યા લતાકારા લલ કચા॥ ૪૫॥
લાેલ બચેલા લાેલક્ષી લ ઘમા લકુચ પ્રયા ।
લાેભહીના લ ધકામા લતાિનલયસં સ્થતા॥ ૪૬॥
વિનતા વિનતાર યા વ દ્યા વ દાસવુ સલા ।
વામા વામ સ્થતા વાણી વાક્ દા વાિરજ પ્રયા॥ ૪૭॥
વાિર સનસ દષૃ્ટમ ત્રા વા છાસરુદુ્રમા ।
િવ પત્ની િવષહરા વીણાલાપિવનાેિદની॥ ૪૮॥
વેણીબ ધા વ લાેલા વે ગાપેાલસુ દર ।
વા છાક પલતા િવશ્વવ દતા િવશ્વતાેમખુી॥ ૪૯॥
િવઘે્નશદેવરા વીશા વીશવાહા િવરાે ચની ।
વૈરાેચનનુતા વૈિરહીના વીરે દ્રવ દતા॥ ૫૦॥
િવમાના િવમનાેદૂરા િવમાનસ્થા િવરટ્ પ્રયા ।
વ જ્રણી વ જ્રતનયા વજ્રભષૂા િવધીિડતા॥ ૫૧॥
િવશાલાક્ષી વીતશાેકા વનસ્થા વનદેવતા ।
વા ણી વન ઢા વામા વામાઙ્ગસુ દર ॥ ૫૨॥
વ લીસપત્ની વામાે વર્ સષ્ઠાિદમપૂ જતા ।
શ ક્તઃ શચીસતુા શ ક્તધરા શાક્તેયકા મની॥ ૫૩॥
યામા શાક્કરગા શ્રી તથા શ્રીઃ શવમાનસા ।
શવ નષુા શભુાકારા શદુ્ધા શલૈિવહાિરણી॥ ૫૪॥
શલૈે દ્ર િનજેષ્ટપ્રદા શલૈાિદસન્નુતા ।
શા ભવી શઙ્કરાન દા શઙ્કર શ શશખેરા॥ ૫૫॥
શારદા શારદારા યા શરજન્મસતી શવા ।
ષષ્ઠ ષષ્ઠ શ્વર ષ ષ્ઠદેવી ષષ્ઠયિધદેવતા॥ ૫૬॥
ષડાનનપ્રી તકત્ર ષડ્ગુણા ષ મખુ પ્રયા ।
ષડાધારૈકિનલયા ષાેઢા યાસમયાકૃ તઃ॥ ૫૭॥
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ષિડ્વધૈક્યાનુસ ધાનપ્રીતા ષડ્રસ મ શ્રતા ।
સામ્રાજ્ઞી સકલા સા વી સમનીસ્થાનગા સતી॥ ૫૮॥
સઙ્ગીતર સકા સારા સવાર્કરા સનાતના ।
સનાતન પ્રયા સત્યા સત્યધમાર્ સર વતી॥ ૫૯॥
સહસ્રનામસ પજૂ્યા સહસ્રાંશસુમપ્રભા ।
સ્ક દાે સાહકર સ્ક દવામાે સઙ્ગિનવા સની॥ ૬૦॥
સહવક્ત્રા તકકર સહા ઢા મતાનના ।
વગર્સ્થા સરુસ પજૂ્યા સુ દર સદુતી સરુા॥ ૬૧॥

સરેુશ્વર સરુાચાયર્પૂ જતા સકૃુતીિડતા ।
સરુદુ્રિનલયા સાૈરમ ડલસ્થા સખુપ્રદા॥ ૬૨॥
સાૈદા મનીિનભાસભુ્રૂઃ સાૈ દયર્ ચતહૃિ પ્રયા ।
સરુદુ્રહાસહૃુ સાેમયા જપજૂ્યા સમુા ચતા॥ ૬૩॥
સમુષેવુરદા સાૈ યા સ્ક દા તઃપુરવા સની ।
સ્ક દકાેષ્ઠગતા સ્ક દવામભાગ સ્થતા સમા॥ ૬૪॥
સ્ક દા શ્લષ્ટા સ્ક દદૃ ષ્ટઃ સ્ક દાયત્તમન વની ।
સનકાિદિહતા સાઙ્ગા સાયુધા સરુવંશ ॥ ૬૫॥
સરુવ લી સરુલતા સરુલાેકિનવા સની ।
સબુ્રહ્મ યસખી સનેા સાેમવં ય પેિડતા॥ ૬૬॥
સતુપ્રદા સતૂવાયુઃ સરુસૈ યસરુ ક્ષકા ।
સવાર્ધારા સવર્ભષૂા સવશી સવર્પૂ જતા॥ ૬૭॥
સરસા સાદરા સામા વા મની વા મમાેિહની ।
વા યિદ્રિનલયા વચ્છા વત ત્રા વ તદા વધા॥ ૬૮॥
વાહાકૃ તઃ વાદુશીલા વરપ્ર તારિવત્તમા ।

હર નષુા હરાન દા હિરનતે્રસમુદ્ભવા॥ ૬૯॥
હિરણાક્ષી હિરપ્રેમા હિરદશ્વિવવિધતા ।
હરસનૂુ પ્રયા હરભાસરુા હીરભષૂણા॥ ૭૦॥
હેમા બુજધરા હેમકા ચી હેમા જસં સ્થતા ।
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હેમાિદ્રિનલયા હેલામુિદતા વ કા મની॥ ૭૧॥
હેર બદેવરા હાેમ પ્રયા હાતે્રી િહર યદા ।
િહર યગભાપજ્ઞાતમ ત્રા હાિનિવવ જતા॥ ૭૨॥
િહમાચલ સ્થતા હ ત્રી હયર્ક્ષાસનસં સ્થતા ।
હંસવાહા હંસગ તહસી હંસમનુ પ્રયા॥ ૭૩॥
હ તપદ્મા હ તયુગા હ સતા હ સતાનના ।
હૃદ્યા હૃન્માેહસહંત્ર હૃદયસ્થા હતાસરુા॥ ૭૪॥
હાિકની હાિકનીપજૂ્યા િહતા િહતકર હરા ।
હિરદ્રામુિદતા હ યર્સસં્થા હલધરેિડતા॥ ૭૫॥
હાલાહલપ્રશમની હલાકૃષ્ટજગ યા ।
હ લીસમુિદતા હેયવ જતા હરકાેમલા॥ ૭૬॥
ક્ષમા ક્ષમાકર ક્ષામમ યા ક્ષામિવના શની ।
ક્ષામાિદિવનુતા ક્ષપ્રા ક્ષ ણકાચલસં સ્થતા॥ ૭૭॥
ક્ષપેશતુલ્યવદના ક્ષપાચરિવના શની ।
ક્ષપ્ર સ દ્ધપ્રદા ક્ષેમકાિરણી ક્ષતે્ર િપણી॥ ૭૮॥
ક્ષતે્રેશ્વર ક્ષતે્રપાલપૂ જતા દ્રના શની ।
દ્રગ્રહા તશમની ક્ષાૈદ્રા ક્ષાેદ્રા બરા તા॥ ૭૯॥

ક્ષીરાન્નર સકા ક્ષીરા દ્રઘ ટા ક્ષતીશ્વર ।
ક્ષતીશિવનુતા ક્ષત્રા ક્ષત્રમ ડલવ દતા॥ ૮૦॥
ક્ષયહીના ક્ષયવ્યાિધના શની ક્ષમણાપહા ।
ક્ષરાક્ષરા ક્ષતારા તમ ડલા ક્ષપ્રગા મની॥ ૮૧॥
ક્ષણદા ક્ષણદારા યા ક્ષણદાકુિટલાલકા ।
ક્ષીણદાષેા ક્ષ ત હા ક્ષ તત વા ક્ષમામયી॥ ૮૨॥
અમરા ચામરાધીશતનયા ચાપરા જતા ।
અપારક ણાઽદ્વતૈા અન્નદાઽન્નેશ્વર અ ॥ ૮૩॥
અ ઢા અ ર યા અજુર્નારાિધતાઽજરા ।
અિરષ્ટસમની ચાચ્છા અદ્ભુતા અ તેશ્વર ॥ ૮૪॥
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અ તા ધકૃતાવાસા અ તાસારશીતલા ।
અ તાન દતાઽનાિદર તા અ તાેદ્ભવા॥ ૮૫॥
અનાિદમ યા અવિધઃ અનાપૈ યગુણા શ્રતા ।
આધારહીના ચાધારા આધારાધેયવ જતા॥ ૮૬॥
આિદત્યમ ડલા તસ્થા આ શ્રતા ખલ સ દ્ધદા ।
આસમુાેિહતષડ્વક્ત્રા આશાપાલસપુૂ જતા॥ ૮૭॥
આરગ્વધ પ્રયાઽઽરા તમુિદતાઽઽચરશા લની ।
આયુઃ પ્રદાઽઽરાેગ્યકત્ર આર યાઽઽહારભ ક્ષણી॥ ૮૮॥
ઇ દ્રસનેા ઇ દ્રનુતા ઇ દ્રાવરજસ ભવા ।
ઇ દરારમણપ્રીતા ઇ દ્રાણીકૃતલાલના॥ ૮૯॥
ઇ દ વરાક્ષી ઇ દ્રક્ષી ઇર મદસમપ્રભા ।
ઇ તહાસશ્રુતકથા ઇષ્ટા ચેષ્ટાથર્દાિયની॥ ૯૦॥
ઇ વાકુવં યસ પજૂ્યા ઇજ્યાશીલવરપ્રદા ।
ઈશ્વર ચેશાતનયગ્ િહણી ચેશ્વર પ્રયા॥ ૯૧॥
ઈ તબાધાહરા ચેડ્યા ઈષણારિહતા શ્રતા ।
ઉમાસતુ પ્રયા ચાેદ્યદ્રિવતુલ્યા ઉમા પ્રયા॥ ૯૨॥
ઉદારા ચાેદ્યમા ચાેદ્ય કરણા ઉ િવક્રમા ।
ઉ પ્રભાવા ચાવે િન્નલયા ચાેડુગણા શ્રતા॥ ૯૩॥
ઊ ય તકરા ચાે વર્લાેકસ્થા ઊ વર્ગા મની ।
ઋ દ્ધદા ઋદ્ધિવનુતા ઋણહ ત્રી ઋજુ પ્રયા॥ ૯૪॥
અેણાઙ્કશખેરસતુગાઢા શ્લષ્ટવપુધર્રા ।
અેણાક્ષી ચૈણમુિદતા અૈર મદસમા બરા॥ ૯૫॥
આેષિધપ્રસ્થિનલયા આેષધીશાનસિેવતા ।
આેમીશ્વર આૈપલા બા આૈ સકુ્યવરદાિયની॥ ૯૬॥
આૈદાયર્શીલા ચા બાે કમુિદતાઽઽપિન્નવિરણી ।
ક ક્ષી ક જિવનુતા ક બુક ઠ કિવ પ્રયા॥ ૯૭॥
કમલા કમલારા યા કન કનકિવ ગ્રહા ।
કા મની કામિવનુતા કામારા તયુત પ્રયા॥ ૯૮॥
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કામાઙ્ગનેિડતા કા યા કામલાેલા કલાવતી ।
કાઙ્ક્ષાહીના કામકલા િકશકુાભરદચ્છદા॥ ૯૯॥
કલા કુવમયાન દા કુ િવ દમ ણપ્રભા ।
કુકુ્કટ વાનમુિદતા કુકુ્કટ વજકાેમલા॥ ૧૦૦॥
કૂમાર્સનગતા કૂમર્ ષ્ઠાભપ્રપદા વતા ।
કૃ ત્તકાતનયપ્રીતા કૃ ત્તકામ ડલા તા॥ ૧૦૧॥
કૃ ત્તકાભ પ્રયા કૃ ત્તધરા કેદારવા સની ।
કેવલા કેવલાન દા કેિકમાેદા કરદ્વયા॥ ૧૦૨॥
કેિકવાહા કેશવેષ્ટા કૈલાસાચલવા સની ।
કૈવલ્યદાત્રી કૈવલ્યા કાેમલા કાેમલાકૃ તઃ॥ ૧૦૩॥
કાેણસ્થા કાપેિવમખુા કાૈ ડ યમુિનપૂ જતા ।
કૃપાપૂણાર્ કૃપાલાેકા કૃપાચાયર્સમ ચતા॥ ૧૦૪॥
કૃતા તાભયદા કૃ ણનુતા કૃ ણા જનાસના ।
ક લહ ત્રી કલીશાની ક લક મષના શની॥ ૧૦૫॥
કવેરતનયાતીરવા સની કમલાસના ।
ખડ્ગહ તા ખાદ્યલાેલા ખ ડતારા તમ ડલા॥ ૧૦૬॥
ગ યા ગણ પ્રયા ગદ્યાપદ્યા ગણનવ જતા ।
ગણેશાવરજપ્રેમા ગ ણકામ ડલાે સકુા॥ ૧૦૭॥
ગણેશારાધનાેદુ્યક્તા ગાયત્રી ગાનલાેલપુા ।
ગાથાનેકા ગાલવાચ્યાર્ ગાઙ્ગેયસમુનાેહરા॥ ૧૦૮॥
ગાઙ્ગેયા લઙ્ ગત તનુઃ ગાઙ્ગેયપરમાે સકુા ।
ગિરગ યા ગિરનુતા ગર શા ગિરશ નષુા॥ ૧૦૯॥
ગિર િનજજયા ગિરસાૈધા ગિર થતા ।
ગીવાર્ણિવનુતા ગીતા ગીતગ ધવર્મ ડલા॥ ૧૧૦॥
ગીવાર્ણેશતપાેલ ધા ગીવાર્ણી ગી પતીિડતા ।
ગુહ્યા ગુહ્યતમા ગુ યા ગુહ્યકાિદસમા ચતા॥ ૧૧૧॥
ગુ પ્રયા ગૂઢગ તગુર્હાન દા ગુહ પ્રયા ।
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ગુહેષ્ટા ગુહસ માેહા ગુહાન યા ગુહાે સકુા॥ ૧૧૨॥
ગુહશ્રીગુર્હસારજ્ઞા ગુહા શ્લષ્ટકલાવેરા ।
ગૂઢા ગૂઢતમા ગૂઢિવદ્યા ગાેિવ દસ ભવા॥ ૧૧૩॥
ગાેિવ દસહ સનૂુકલત્રં ગાેિપકાનુતા ।
ગાપેાલસુ દર ગાપેનુતા ગાેકુલનાિયકા॥ ૧૧૪॥
ગાતે્ર ભત્તનયા ગાતે્રા ગાતે્રજ્ઞા ગાપે ત સ્થતા ।
ગાૈરવી ગાૈરવણાર્ઙ્ગી ગાૈર ગાૈયર્ચર્ન પ્રયા॥ ૧૧૫॥
ગ ડક તીરગા ગ ડભે ડા ગ ડભૈરવી ।
ગ ડમાલા ગ ડભષૂા ગ ડમાઙ્ગલ્યભષૂણા॥ ૧૧૬॥
ઘટાગર્લા ઘટરવા ઘટતુલ્ય તનદ્વયા ।
ઘટનારિહતા ઘ ટામ ણઘર્ ટારવ પ્રયા॥ ૧૧૭॥
ઘિટકા ઘિટકાશૂ યા ઘ્ ણાપૂણાર્ ઘ્ ણ પ્રયા ।
ઘટાેદ્ભવમુિન તુત્યા ઘુિટકા સ દ્ધદાિયની॥ ૧૧૮॥
ઘૂણાર્ક્ષી ઘ્ તકાિઠ યા ઘ્ તસકૂ્તાનવુાિદતા ।
ઘ્ તાહુ ત પ્રયા ઘ્ ષ્ટઘ્ ર્ષ્ટકત્ર ઘ્ ણાિનિધઃ॥ ૧૧૯॥
ઘાેરકૃત્યા ઘાેરકૃત્યિવમખુા ઘનમૂધર્ ।
ચ ચલા ચપલા ચ ડા ચદુલા ચદુલેક્ષણા॥ ૧૨૦॥
ચ ડપ્રચ ડા ચ ડીશા ચરચરિવનાેિદની ।
ચતુરા ચતુરશ્રાઙ્કચક્રા ચક્રધરાત્મ ॥ ૧૨૧॥
ચિક્રણી ચક્ર કબર ચક્રવ તસમ ચતા ।
ચ દ્રકાશા ચ દ્રમખુી ચ દ્રહાસા ચમ કૃતા॥ ૧૨૨॥
ચ દ્રહાસધરા ચક્રવાક તનભુ તરા ।
ચક્રવાલ સ્થતા ચક્રગ તશ્ચ દનચ ચતા॥ ૧૨૩॥
ચા ભષૂા ચા મખુી ચા કા તશ્ચ પ્રયા ।
ચાવાર્કદૂરગા ચપધરા ચા પેયગ ધની॥ ૧૨૪॥
ચત્રા ચત્રરથા ચ ત્યા ચર તના ।
ચીના બરા ચીનદે યા ચદ બરિવહાિરણી॥ ૧૨૫॥
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ચકુરા ચકુરાબદ્ધા ચર િવ વદાિયની ।
ચ તતાથર્પ્રદા ચ તનીયા ચ તામણીશ્વર ॥ ૧૨૬॥
ચ તામ ણમયાક પા ચન્મયી ચ તતા ચ તઃ ।
ચ્યુ તહીના ચૂતકુ ચાેરઘ્ની ચાેરના શની॥ ૧૨૭॥
ચતુરાનનસ પજૂ્યા ચામરગ્રાિહણી તા ।
ચ મતી ચક્ષરૂાેગ હાિરણી ચણક પ્રયા॥ ૧૨૮॥
ચ ડીસનૂુમનઃ પ્રી તકાિરણી ચૂણર્કુ તલા ।
ચૂણર્ પ્રયા ચલચ્ચેલા ચા ક્ક ણતકઙ્કણા॥ ૧૨૯॥
ચામીકરપ્રભા ચામીકરભૈરવમાેિહની ।
ચામીકરાિદ્રિનલયા ચાતુયા ક્ત જત પ્રયા॥ ૧૩૦॥
ચ વરા ચ વરગ તશ્ચતુિવધપુમથર્દા ।
છિત્રણી છત્રવીરે દ્રા છિવદ પ્તિદગ તરા॥ ૧૩૧॥
છાયાહીના છિવચ્છ ( ચ્છ) ન્ના છિવકત્ર છવી વર ।
છાિદતારા તિનવહા છાયાપ તમખુા ચતા॥ ૧૩૨॥
છેત્રી છેિદતિદઙ્નાગા છેદહીનપદ સ્થતા ।
જયા જયકર જ યા જિનહીના જના ચતા॥ ૧૩૩॥
જય તસહ જ ભભેિદગાતે્રસમુદ્ભવા ।
જહ્નકુ યાસતુપ્રેમા જહ્નુ તીરવા સની॥ ૧૩૪॥
જટાધરસતુાન દા જટાહીના જદાત્રયા ।
જરામરણિનમુર્ક્તા જગદાન દદાિયની॥ ૧૩૫॥
જનાદર્નસતુા જ યહીના જલધરાસના ।
જલાધારા જપપરા જપાપુ પસમાકૃ તઃ॥ ૧૩૬॥
હ્નવીપુ લનાે સાહા હ્નવીતાેયમાેિદની ।
નક રમણપ્રીતા તકમર્િવશારદા॥ ૧૩૭॥
તકાભીષ્ટદા તહીના ત્ય ધમાે ચની ।

જતા ખલાે દ્રયગ્રામા જતાિર જતકા મની॥ ૧૩૮॥
જતા મત્રા જતજગત્ જનદૂરા જના ચતા ।
ણાર્ રકનાસાગ્રા વના વનપ્રદા॥ ૧૩૯॥
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વલાેકેષ્ટવરદા વા વા(વ) રસ પ્રયા ।
જુષ્ટા જુષ્ટ પ્રયા જુષ્ટહૃદયા વરના શની॥ ૧૪૦॥
વલ પ્રભાવતી જ્યાે ના જ્યાે નામ ડલમ યગા ।

જયદા જન ડ્યાપહાિરણી જ તુતાપહા॥ ૧૪૧॥
જગ દ્ધતા જગ પજૂ્યા જગ વા જના શ્રતા ।
જલજસ્થા જલાે પન્ના જલ ભિવલાેચના॥ ૧૪૨॥
જપાધરા જયાન દા જ ભ ભદ્વિનતાનુતા ।
ઝ લર વાદ્યા સપુ્રીતા ઝ ઝાવાતાિદભી તહા॥ ૧૪૩॥
ઝઝર્ર કૃતદૈત્યાૈઘા ઝાિરતાશષેપાતકા ।
જ્ઞાનેશ્વર જ્ઞાનદાત્રી જ્ઞાતલાેકા તર સ્થ તઃ॥ ૧૪૪॥
જ્ઞાનગ યા જ્ઞતત વા જ્ઞાનજ્ઞેયાિદશૂ યગા ।
જ્ઞેયા જ્ઞા તિવિનમુર્ક્તા જ્ઞાતકા તા તરાશયા॥ ૧૪૫॥
ટઙ્કાયુધધરા ટઙ્કદ ભાે લહતદાનવા ।
ટિઙ્કતા ખલપાપાૈઘા ટ કાકત્ર ઠમા ત્મકા॥ ૧૪૬॥
ઠમ ડલા ઠકુ્કરાચ્યાર્ ઠકુ્કરાપેાિધના શની ।
ડ ભહીના ડામર ડ્યા િડ ભદા ડમ પ્રયા॥ ૧૪૭॥
ડાિકની ડાિકનીસવે્યા િડ થેશી િડ ડમ પ્રયા ।
િડ ડમારાવમુિદતા ડ બ થ ગવાહના॥ ૧૪૮॥
ડઙ્ગાર ડુ ડુમારાવા ડ લક ડાેરસતૂ્ર ત્ ।
ઢક્કાવદ્યધરા ઢક્કારાવિનષ્ઠયૂતિદક્તટા॥ ૧૪૯॥
ઢુ ઢરા નજુપ્રીતા ઢુ ઢિવઘે્નશદેવરા ।
ડાેલાકે લકરા ડાેલાિવહારાે ષ્ટક દુકા॥ ૧૫૦॥
ણકાર બ દુવામસ્થા ણકારજ્ઞાિન્નણર્યા ।
ણકારજલ ેદ્ભૂતા ણકાર વરવાિદની॥ ૧૫૧॥
ત વી તનુલતાભાેગા તનુ યામા તમાલભા ।
ત ણી ત ણાિદત્યવણાર્ ત વા તશાિયની॥ ૧૫૨॥
તપાેલ યા તપાેલાેકપૂજ્યા ત ત્રીિવદૂ ષણી ।
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તા પયાર્વિધકા તારા તારકા તકકા મની॥ ૧૫૩॥
તારેશી તાિરણી તયર્ક્સૂિત્રણી િત્રદશાિધપા ।
િત્રદશાિધપસ પજૂ્યા િત્રનતે્રા િત્રિવધા ત્રયી॥ ૧૫૪॥
ત વાટવીગતા તુલ્યહીના તુ બુ વ દતા ।
તુરાષાટ્સ ભવા તુયાર્ તષુારાચલવા સની । ૧૫૫॥
તુષ્ટા તુ ષ્ટપ્રદા તુણાર્ તૂણર્ વ તા ખલામયા ।
ત્રેતા ત્રેતા ગ્ મ યસ્થા ત્ર ય તાેદ્ગ તવૈભવા॥ ૧૫૬॥
તાતે્ર દ્વ રસસંવે્યા સ્થ તઃ સ( તસ)ગાર્િદકાિરણી ।
સવાર્થર્દાત્રી પ્રકૃ તષષ્ઠાંશા પરમેશ્વર ॥ ૧૫૭॥
વ વાિદગણસ પજૂ્યા બ્રહ્મમાનસપુિત્રકા ।
સિરરા તભ્રાર્જમાના વણર્ર ભગ્રહા ચતા॥ ૧૫૮॥
બ્રહ્મજ્યાે તબ્રર્હ્મપત્ની િવદ્યા શ્રીઃ પરદેવતા । Oમ્ ।
અેવં નમસહસ્રં તે દેવસનેા પ્રયઙ્કરમ્॥ ૧૫૯॥
પતુ્રપ્રદમપતુ્રાણાં આયુરારાેગ્યવધર્નમ્ ।
બાલાિરષ્ટપ્રસમનં સવર્સાખૈ્યપ્રદાયકમ્॥ ૧૬૦॥
શકુ્રવારે ભાૈમવારે ષ ઠ્યાં વા કૃ ત્તકા વિપ ।
આવતર્યાે દ્વશષેેણ સવાર્ કામાનવા ુયાત્॥ ૧૬૧॥
યાે િહ િનતં્ય પઠેદ્ધ માન્ સવાર્ઃ સદ્ધય ત સદ્ધયઃ ।
અનનેા યચર્યેદદેવી ં બ વવૈાર્ કુઙુ્કમાિદ ભઃ ।
સવાર્ કામાનવા યા તે સ્ક દસાયજુ્યમા ુયાત્॥ ૧૬૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્સ્કા દે શઙ્કરસિંહતાતઃ
શ્રીદેવસનેાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
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