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Shri GopAla SahasranAma Stotra

શ્રીગાપેાલસહસ્રનામ તાતે્રમ્

પાવર્ત્યુવાચ-
કૈલાસ શખરે ર યે ગાૈર ચ્છ ત શઙ્કરમ્ ।
બ્રહ્મા ડા ખલનાથ વં ષ્ટસહંારકારકઃ॥ ૧॥
વમવે પજૂ્યસે લાેકૈબ્રર્હ્મિવ સરુાિદ ભઃ ।
િનતં્ય પઠ સ દેવેશ કસ્ય તાતંે્ર મહેશ્વર॥ ૨॥
આશ્ચયર્ મદમાખ્યાનં યતે મિય શઙ્કર ।
ત પ્રાણેશ મહાપ્રાજ્ઞ સશંયં છ ધ મે પ્રભાે॥ ૩॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ-
ધ યા સ કૃતપુ યા સ પાવર્ ત પ્રાણવ લભે ।
રહસ્યા તરહસ્યં ચ ય ચ્છ સ વરાનને॥ ૪॥
સ્ત્રી વભાવાન્મહાદેિવ પનુ વં પિર ચ્છ સ ।
ગાપેનીયં ગાપેનીયં ગાપેનીયં પ્રયત્નતઃ॥ ૫॥
દત્તે ચ સ દ્ધહાિનઃ સ્યાત્ત માદ્યત્નને ગાપેયેત્ ।
ઇદં રહસ્યં પરમં પુ ષાથર્પ્રદાયકમ્॥ ૬॥
ધનરત્નાૈઘમા ણક્યં તુરઙ્ગં ચ ગ િદકમ્ ।
દદા ત મરણાદેવ મહામાેક્ષપ્રદાયકમ્॥ ૭॥
તત્તેઽહં સ પ્રવક્ષ્યા મ વાવિહતા પ્રયે ।
યાેઽસાૈ િનર જનાે દેવઃ ચ વ પી જનાદર્નઃ॥ ૮॥
સસંારસાગરાેત્તારકારણાય ણામ્ સદા ।
શ્રીરઙ્ગાિદક પેણ ત્રૈલાેક્યં વ્યા ય તષ્ઠ ત॥ ૯॥
તતાે લાેકા મહામૂઢા િવ ભ ક્તિવવ જતાઃ ।
િનશ્ચયં નાિધગચ્છ ત પનુનાર્રાયણાે હિરઃ॥ ૧૦॥
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િનર જનાે િનરાકારાે ભક્તાનાં પ્રી તકામદઃ ।
દાવનિવહારાય ગાપેાલં પમુદ્વહન્॥ ૧૧॥

મુરલીવાદનાધાર રાધાયૈ પ્રી તમાવહન્ ।
અંશાંશે યઃ સમનુ્મીલ્ય પૂણર્ પકલાયુતઃ॥ ૧૨॥
શ્રીકૃ ણચ દ્રાે ભગવાન્ ન દગાપેવરાેદ્યતઃ ।
ધરણી િપણીમા યશાેદાન દદાયકઃ॥ ૧૩॥
દ્વા યાં પ્રયા ચતાે નાથાે દેવક્યાં વસદેુવતઃ ।
બ્રહ્મણાઽ ય થતાે દેવાે દેવૈરિપ સરેુશ્વિર॥ ૧૪॥
તાેઽવ યાં મુકુ દાેઽિપ મુરલાવેેદરે ચકા ।

તયા સાદ્ધ વચઃ કૃ વા તતાે તાે મહીતલે॥ ૧૫॥
સસંારસારસવર્ વં યામલં મહદુ વલમ્ ।
અેત જ્યાે તરહં વેદ્યં ચ તયા મ સનાતનમ્॥ ૧૬॥
ગાૈરતે ે િવના ય તુ યામતજે સમચર્યેત્ ।
જપેદ્વા યાયતે વાિપ સ ભવેત્ પાતક શવે॥ ૧૭॥
સ બ્રહ્મહા સરુાપી ચ વણર્ તેયી ચ પ ચમઃ ।
અેતૈદાષૈિવ લ યેત તે ેભેદાન્મહીશ્વિર॥ ૧૮॥
ત મા જ્યાે તરભૂદ્ દ્વધેા રાધામાધવ પકમ્ ।
ત માિદદં મહાદેિવ ગાપેાલનેવૈ ભા ષતમ્॥ ૧૯॥
દુવાર્સસાે મનુેમાહે કા તક્યાં રાસમ ડલે ।
તતઃ ષ્ટવતી રાધા સ દેહભેદમાત્મનઃ॥ ૨૦॥
િનર જના સમુ પનં્ન મયાઽધીતં જગન્મિય ।
શ્રીકૃ ણને તતઃ પ્રાેક્તં રાધાયૈ નારદાય ચ॥ ૨૧॥
તતાે નારદત સવ િવરલા વૈ ણવા જનાઃ ।
કલાૈ ન ત દેવે શ ગાપેનીયં પ્રયત્નતઃ॥ ૨૨॥
શઠાય કૃપણાયાથ દા ભકાય સરેુશ્વિર ।
બ્રહ્મહત્યામવા ાે ત ત માદ્યત્નને ગાપેયેત્॥ ૨૩॥
પાઠ કરને ક િવિધ
ૐ અસ્ય શ્રીગાપેાલસહસ્રનામ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય શ્રીનારદ ઋ ષઃ ।
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અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રીગાપેાલાે દેવતા । કામાે બીજમ્ । માયા શ ક્તઃ ।
ચ દ્રઃ ક લકમ્ શ્રીકૃ ણચ દ્ર ભ ક્ત પફલપ્રાપ્તયે
શ્રીગાપેાલસહસ્રનામ તાતે્રજપે િવિનયાેગઃ ।
યા ઇસતરહ કર પાઠ
ૐ અ ક્લીં બીજમ્ । શ્રીં હ્ર ી ં શ ક્તઃ ।
શ્રી દાવનિનવાસઃ ક લકમ્ ।
શ્રીરાધા પ્રયપરબ્રહ્મે ત મ ત્રઃ ।
ધમાર્િદચતુિવધપુ ષાથર્ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
અથ કરાિદ યાસઃ
ૐ ક્લાં અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐ ક્લીં તજર્ની યાં નમઃ॥
ૐ ક્લૂં મ યમા યાં નમઃ॥
ૐ ક્લ અના મકા યાં નમઃ॥
ૐ ક્લા કિન ષ્ટકા યાં નમઃ॥
ૐ ક્લઃ કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
અથ હૃદયાિદ યાસઃ
ૐ ક્લાં હૃદયાય નમઃ ।
ૐ ક્લીં શરસે વાહા॥
ૐ ક્લૂં શખાયૈ વષટ્॥
ૐ ક્લ કવચાય હંુ॥
ૐ ક્લા નતે્રત્રયાય વાષૈટ્॥
ૐ ક્લઃ અસ્ત્રાય ફટ્॥
અથ યાનમ્

ક તૂર તલકં લલાટપટલે વક્ષઃસ્થલે કાૈ તુભં
નાસાગ્રવેરમાૈ ક્તકં કરતલે વે ં કરે કઙ્કણમ્॥
સવાર્ઙ્ગે હિરચ દનં સલુ લતં ક ઠે ચ મુક્તાવ લમ્
ગાપેસ્ત્રીપિરવે ષ્ટતાે િવજયતે ગાપેાલચૂડ◌़◌ામ ણઃ॥ ૧॥
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ફુ લે દ વરકા ત મ દુવદનં બહાર્વતંસ પ્રયં
શ્રીવ સાઙ્કમુદારકાૈ તુભધરં પીતા બરં સુ દરમ્॥
ગાપેીનાં નયનાે પલા ચતતનું ગાેગાપેસઙ્ઘા તં
ગાેિવ દં કલવે વાદનપરં િદવ્યાઙ્ગભષૂં ભજે॥ ૨॥
સહસ્રનામ તાતે્ર આર ભ-

ૐ ક્લીં દેવઃ કામદેવઃ કામબીજ શરાેમ ણઃ ।
શ્રીગાપેાલાે મહીપાલાે સવર્વેદા તપારગઃ॥ ૧॥ var સવર્વેદાઙ્ગપારગઃ
કૃ ણઃ કમલપત્રાક્ષઃ પુ ડર કઃ સનાતનઃ । var ધરણીપાલકાેધ યઃ
ગાપે તભૂર્પ તઃ શા તા પ્રહતાર્ િવશ્વતાેમખુઃ॥ ૨॥
આિદકતાર્ મહાકતાર્ મહાકાલઃ પ્રતાપવાન્ ।
જગ વાે જગદ્ધાતા જગદ્ભતાર્ જગદ્વસઃુ॥ ૩॥
મ સ્યાે ભીમઃ કુહૂભતાર્ હતાર્ વારાહમૂ તમાન્ ।
નારાયણાે હૃષીકેશાે ગાેિવ દાે ગ ડ વજઃ॥ ૪॥
ગાેકુલે દ્રાે મહીચ દ્રઃ શવર્ર પ્રયકારકઃ ।
કમલામખુલાેલાક્ષઃ પુ ડર કઃ શભુાવહઃ॥ ૫॥
દુવાર્સાઃ કિપલાે ભાૈમઃ સ ધુસાગરસઙ્ગમઃ ।
ગાેિવ દાે ગાપે તગાપઃ કા લ દ પે્રમપૂરકઃ॥ ૬॥
ગાપે વામી ગાેકુલે દ્રાે ગાવેધર્નવરપ્રદઃ ।
ન દાિદગાેકુલત્રાતા દાતા દાિરદ્ર્યભ જનઃ॥ ૭॥
સવર્મઙ્ગલદાતા ચ સવર્કામપ્રદાયકઃ ।
આિદકતાર્ મહીભતાર્ સવર્સાગર સ ધજુઃ॥ ૮॥
ગજગામી ગ ેદ્ધાર કામી કામકલાિનિધઃ ।
કલઙ્કરિહતશ્ચ દ્રાે બ બાસ્યાે બ બસત્તમઃ॥ ૯॥
માલાકારઃ કૃપાકારઃ કાેિકલ વરભષૂણઃ ।
રામાે નીલા બરાે દેવાે હલી દુદર્મમદર્નઃ॥ ૧૦॥
સહસ્રાક્ષપુર ભેત્તા મહામાર િવનાશનઃ ।
શવઃ શવતમાે ભેત્તા બલારા તપ્રપજૂકઃ॥ ૧૧॥
કુમાર વરદાયી ચ વરે યાે મીનકેતનઃ ।
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નરાે નારાયણાે ધીરાે રાધાપ ત દારધીઃ॥ ૧૨॥
શ્રીપ તઃ શ્રીિનિધઃ શ્રીમાન્ માપ તઃ પ્ર તરાજહા ।
દાપ તઃ કુલગ્રામી ધામી બ્રહ્મ સનાતનઃ॥ ૧૩॥

રેવતીરમણાે રામઃ પ્રયશ્ચ ચલલાેચનઃ ।
રામાયણશર રાેઽયં રામાે રામઃ શ્રયઃપ તઃ॥ ૧૪॥
શવર્રઃ શવર્ર શવર્ઃ સવર્ત્ર શભુદાયકઃ ।
રાધારાધિયતારાધી રાધા ચત્તપ્રમાેદકઃ॥ ૧૫॥
રાધાર તસખુાપેેતઃ રાધામાેહનત પરઃ ।
રાધાવશીકરાે રાધાહૃદયા ભાજેષટ્પદઃ॥ ૧૬॥
રાધા લઙ્ગનસ માેહઃ રાધાનતર્નકાૈતુકઃ ।
રાધાસ તસ પ્રીતાે રાધાકા યફલપ્રદઃ॥ ૧૭॥
દાપ તઃ કાેશિનિધઃ કાેકશાેકિવનાશનઃ ।

ચ દ્રાપ તઃ ચ દ્રપ તઃ ચ ડકાેદ ડભ જનઃ॥ ૧૮॥
રામાે દાશરથી રામઃ ગવુંશસમુદ્ભવઃ ।
આત્મારામાે જતક્રાેધાે માેહાે માેહા ધભ જનઃ॥ ૧૯॥
ષભાનુભવાે ભાવઃ કા યિપઃ ક ણાિનિધઃ ।
કાેલાહલાે હલી હાલી હેલી હલધર પ્રયઃ॥ ૨૦॥
રાધામખુા જમાતાર્ ડઃ ભાસ્કરાે રિવ િવધુઃ ।
િવિધિવધાતા વ ણાે વા ણાે વા ણી પ્રયઃ॥ ૨૧॥
રાેિહણીહૃદયાન દાે વસદેુવાત્મ ે બલી ।
નીલા બરાે રાૈિહણેયાે જરાસ ધવધાેઽમલઃ॥ ૨૨॥
નાગાે નવા ભાે િવ દાે વીરહા વરદાે બલી ।
ગાપેથાે િવજયી િવદ્વાન્ શિપિવષ્ટઃ સનાતનઃ॥ ૨૩॥
પરશરુામવચાેગ્રાહી વરગ્રાહી ગાલહા ।
દમઘાષેાપેદેષ્ટા ચ રથગ્રાહી સદુશર્નઃ॥ ૨૪॥
વીરપત્નીયશસ્ત્રાતા જરાવ્યાિધિવઘાતકઃ ।
દ્વારકાવાસત વજ્ઞઃ હુતાશનવરપ્રદઃ॥ ૨૫॥
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યમનુાવેગસહંાર નીલા બરધરઃ પ્રભુઃ ।
િવભુઃ શરાસનાે ધ વી ગણેશાે ગણનાયકઃ॥ ૨૬॥
લ મણાે લક્ષણાે લક્ષ્યાે રક્ષાવેંશિવનાશનઃ ।
વામનાે વામનીભૂતાેઽવામનાે વામના હઃ॥ ૨૭॥
યશાેદાન દનઃ કત્તાર્ યમલાજુર્નમુ ક્તદઃ ।
ઉલખૂલી મહામાની દામબદ્ધાહ્વયી શમી॥ ૨૮॥
ભક્તાનુકાર ભગવાન્ કેશવાે બલધારકઃ ।
કે શહા મધુહા માેહી ષાસરુિવઘાતકઃ॥ ૨૯॥
અઘાસરુિવનાશી ચ પૂતનામાેક્ષદાયકઃ ।
કુ િવનાેદ ભગવાન્ કંસ ત્યુમર્હામખી॥ ૩૦।
અશ્વમેધાે વાજપેયાે ગાેમેધાે નરમેધવાન્ ।
ક દપર્કાેિટલાવ યશ્ચ દ્રકાેિટસશુીતલઃ॥ ૩૧॥
રિવકાેિટપ્રતીકાશાે વાયુકાેિટમહાબલઃ ।
બ્રહ્મા બ્રહ્મા ડકતાર્ ચ કમલાવા છતપ્રદઃ॥ ૩૨॥
કમલા કમલાક્ષશ્ચ કમલામખુલાેલપુઃ ।
કમલાવ્રતધાર ચ કમલાભઃ પુર દરઃ॥ ૩૩॥
સાૈભાગ્યાિધક ચત્તાેઽયં મહામાયી મદાે કટઃ ।
તારકાિરઃ સરુત્રાતા માર ચક્ષાેભકારકઃ॥ ૩૪॥
િવશ્વા મત્ર પ્રયાે દા તાે રામાે રા વલાેચનઃ ।
લઙ્કાિધપકુલ વંસી િવભીષણવરપ્રદઃ॥ ૩૫॥
સીતાન દકરાે રામાે વીરાે વાિરિધબ ધનઃ ।
ખરદૂષણસહંાર સાકેતપુરવાસવાન્॥ ૩૬॥
ચ દ્રાવલીપ તઃ કૂલઃ કે શકંસવધાેઽમલઃ ।
માધવાે મધુહા મા વી મા વીકાે માધવાે િવધુઃ॥ ૩૭॥
મુ ટવીગાહમાનઃ ધનેુકાિરધર્રાત્મજઃ ।
વંશીવટિવહાર ચ ગાવેધર્નવનાશ્રયઃ॥ ૩૮॥
તથા તાલવનાેદે્દશી ભા ડીરવનશઙ્ખહા ।
ણાવતર્કૃપાકાર ષભાનુસતુાપ તઃ॥ ૩૯॥
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રાધાપ્રાણસમાે રાધાવદના જમધવુ્રતઃ ।
ગાપેીર જનદૈવજ્ઞઃ લીલાકમલપૂ જતઃ॥ ૪૦॥
ક્ર ડાકમલસ દાેહઃ ગાેિપકાપ્રી તર જનઃ ।
ર જકાે ર જનાે રઙ્ગાે રઙ્ગી રઙ્ગમહી હઃ॥ ૪૧॥
કામઃ કામાિરભક્તાેઽયં પુરાણપુ ષઃ કિવઃ ।
નારદાે દેવલાે ભીમાે બાલાે બાલમખુા બુજઃ॥ ૪૨॥
અ બુ ે બ્રહ્મસાક્ષી ચ યાેગી દત્તવરાે મુિનઃ ।
ઋષભઃ પવર્તાે ગ્રામાે નદ પવનવ લભઃ॥ ૪૩॥
પદ્મનાભઃ સરુજ્યેષ્ઠ બ્રહ્મા દ્રાેઽિહભૂ ષતઃ ।
ગણાનાં ત્રાણકતાર્ ચ ગણેશાે ગ્રિહલાે ગ્રહી॥ ૪૪॥
ગણાશ્રયાે ગણા યક્ષઃ ક્રાેડીકૃતજગ ત્રયઃ ।
યાદવે દ્રાે દ્વારકે દ્રાે મથુરાવ લભાે ધુર ॥ ૪૫॥
ભ્રમરઃ કુ તલી કુ તીસતુરક્ષાે મહામખી ।
યમનુાવરદાતા ચ કા યપસ્ય વરપ્રદઃ॥ ૪૬॥
શઙ્ખચૂડવધાેદ્દામાે ગાપેીરક્ષણત પરઃ ।
પા ચજ યકરાે રામી િત્રરામી વન ે જયઃ॥ ૪૭॥
ફા ગનુઃ ફા ગનુસખાે િવરાધવધકારકઃ ।
ક્મણીપ્રાણનાથશ્ચ સત્યભામા પ્રયઙ્કરઃ॥ ૪૮॥

ક પ ક્ષાે મહા ક્ષઃ દાન ક્ષાે મહાફલઃ ।
અઙુ્કશાે ભૂસરુાે ભાવાે ભ્રામકાે ભામકાે હિરઃ॥ ૪૯॥
સરલઃ શાશ્વતાે વીરાે યદુવંશી શવાત્મકઃ ।
પ્રદ્યુ ાે બલકતાર્ ચ પ્રહતાર્ દૈત્યહા પ્રભુઃ॥ ૫૦॥
મહાધની મહાવીરાે વનમાલાિવભષૂણઃ ।
તુલસીદામશાેભાઢ ાે લ ધરિવનાશનઃ॥ ૫૧॥
શરૂઃ સયૂા ત ડશ્ચ ભાસ્કરાે િવશ્વપૂ જતઃ ।
રિવ તમાેહા વિહ્નશ્ચ બાડવાે વડવાનલઃ॥ ૫૨॥
દૈત્યદપર્િવનાશી ચ ગ ડાે ગ ડાગ્રજઃ ।
ગાપેીનાથાે મહાનાથાે દાનાથાેઽિવરાેધકઃ॥ ૫૩॥
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પ્રપ ચી પ ચ પશ્ચ લતાગુ મશ્ચ ગાપે તઃ ।
ગઙ્ગા ચ યમનુા પાે ગાેદા વતે્રવતી તથા॥ ૫૪॥
કાવેર નમર્દા તાપ્તી ગ ડક સરયૂ તથા ।
રાજસ તામસ સ વી સવાર્ઙ્ગી સવર્લાેચનઃ॥ ૫૫॥
સધુામયાેઽ તમયાે યાે ગનીવ લભઃ શવઃ ।
બુદ્ધાે બુ દ્ધમતાં શ્રેષ્ઠાે િવ જ ઃ શચીપ તઃ॥ ૫૬॥
વંશી વંશધરાે લાેકઃ િવલાેકાે માેહનાશનઃ ।
રવરાવાે રવાે રાવાે બલાે બાલબલાહકઃ॥ ૫૭॥
શવાે દ્રાે નલાે નીલાે લાઙ્ગલી લાઙ્ગલાશ્રયઃ ।
પારદઃ પાવનાે હંસાે હંસા ઢાે જગ પ તઃ॥ ૫૮॥
માેિહનીમાેહનાે માયી મહામાયાે મહામખી ।
ષાે ષાકિપઃ કાલઃ કાલીદમનકારકઃ॥ ૫૯॥
કુ ભાગ્યપ્રદાે વીરઃ રજકક્ષયકારકઃ ।
કાેમલાે વા ણાે રા જલ ે જલધારકઃ॥ ૬૦॥
હારકઃ સવર્પાપઘ્નઃ પરમેષ્ઠ િપતામહઃ ।
ખડ્ગધાર કૃપાકાર રાધારમણસુ દરઃ॥ ૬૧॥
દ્વાદશાર યસ ભાેગી શષેનાગફણાલયઃ ।
કામઃ યામઃ સખુશ્રીદઃ શ્રીપ તઃ શ્રીિનિધઃ કૃતી॥ ૬૨॥
હિરનાર્રાયણાે નારાે નરાેત્તમ ઇષુ પ્રયઃ ।
ગાપેાલી ચત્તહતાર્ ચ કત્તાર્ સસંારતારકઃ॥ ૬૩॥
આિદદેવાે મહાદેવાે ગાૈર ગુ રનાશ્રયઃ ।
સાધુમર્ધુિવધુધાર્તા ત્રાતાઽકૂ્રરપરાયણઃ॥ ૬૪॥
રાેલ બી ચ હયગ્રીવાે વાનરાિરવર્નાશ્રયઃ ।
વનં વની વના યક્ષઃ મહાવ દ્યાે મહામુિનઃ॥ ૬૫॥
સ્યામ તકમ ણપ્રાજ્ઞાે િવજ્ઞાે િવઘ્નિવઘાતકઃ ।
ગાવેદ્ધર્નાે વદ્ધર્નીયઃ વદ્ધર્નાે વદ્ધર્ન પ્રયઃ॥ ૬૬॥
વદ્ધર્ યાે વદ્ધર્નાે વદ્ધ વા દ્ધ ઃ સમુખુ પ્રયઃ ।
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વ દ્ધતાે દ્ધકાે દ્ધાે દારકજન પ્રયઃ॥ ૬૭॥
ગાપેાલરમણીભતાર્ સા બકુષ્ઠિવનાશકઃ ।
ક્મણીહરણઃ પ્રેમપ્રેમી ચ દ્રાવલીપ તઃ॥ ૬૮॥

શ્રીકતાર્ િવશ્વભતાર્ ચ નરાે નારાયણાે બલી ।
ગણાે ગણપ તશ્ચવૈ દત્તાત્રેયાે મહામુિનઃ॥ ૬૯॥
વ્યાસાે નારાયણાે િદવ્યાે ભવ્યાે ભાવુકધારકઃ ।
શ્વઃશ્રેયસં શવં ભદં્ર ભાવુકં ભાિવકં શભુમ્॥ ૭૦॥
શભુાત્મકઃ શભુઃ શા તા પ્રશા તા મેઘાનાદહા ।
બ્રહ્મ યદેવાે દ નાનામુદ્ધારકરણક્ષમઃ॥ ૭૧॥
કૃ ણઃ કમલપત્રાક્ષઃ કૃ ણઃ કમલલાેચનઃ ।
કૃ ણઃ કામી સદા કૃ ણઃ સમ ત પ્રયકારકઃ॥ ૭૨॥
ન દાે ન દ મહાન દ માદ માદનકઃ િકલી ।
મલી િહલી ગલી ગાેલી ગાેલાે ગાેલાલયાે ગુલી॥ ૭૩॥
ગુગ્ગુલી મારક શાખી વટઃ િપ પલકઃ કૃતી ।
લેચ્છહા કાલહત્તાર્ ચ યશાેદાયશ અેવ ચ॥ ૭૪॥
અચ્યુતઃ કેશવાે િવ ઃ હિરઃ સત્યાે જનાદર્નઃ ।
હંસાે નારાયણાે લીલાે નીલાે ભ ક્તપરાયણઃ॥ ૭૫॥
નક વ લભાે રામઃ િવરામાે િવઘ્નનાશનઃ ।

સહભાનુમર્હાભાનુઃ વીરબાહુમર્હાેદિધઃ॥ ૭૬॥
સમુદ્રાેઽ ધરકૂપારઃ પારાવારઃ સિર પ તઃ ।
ગાેકુલાન દકાર ચ પ્ર તજ્ઞાપિરપાલકઃ॥ ૭૭॥
સદારામઃ કૃપારામઃ મહારામાે ધનુધર્રઃ ।
પવર્તઃ પવર્તાકારાે ગયાે ગેયાે દ્વજ પ્રયઃ॥ ૭૮॥
ક બલાશ્વતરાે રામાે રામાયણપ્રવતર્કઃ ।
દ્યાૈિદવાે િદવસાે િદવ્યાે ભવ્યાે ભાિવ ભયાપહઃ॥ ૭૯॥
પાવર્તીભાગ્યસિહતાે ભતાર્ લ મીિવલાસવાન્ ।
િવલાસી સાહસી સવ ગવ ગિવતલાેચનઃ॥ ૮૦॥
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મુરાિરલાકધમર્જ્ઞઃ વનાે વના તકઃ ।
યમાે યમાિદયમનાે યામી યામિવધાયકઃ॥ ૮૧॥
વસલુી પાંસલુી પાંસઃુ પા ડુરજુર્નવ લભઃ ।
લ લતા ચ દ્રકામાલી માલી માલા બુ શ્રયઃ॥ ૮૨॥
અ બુ ક્ષાે મહાયજ્ઞઃ દક્ષઃ ચ તામ ણઃ પ્રભુઃ ।
મ ણિદનમ ણશ્ચવૈ કેદારાે બદર શ્રયઃ॥ ૮૩॥
બદર વનસ પ્રીતઃ વ્યાસઃ સત્યવતીસતુઃ ।
અમરાિરિનહ તા ચ સધુા સ ધુિવધૂદયઃ॥ ૮૪॥
ચ દ્રાે રિવઃ શવઃ શલૂી ચક્ર ચવૈ ગદાધરઃ ।
શ્રીકતાર્ શ્રીપ તઃ શ્રીદઃ શ્રીદેવાે દેવક સતુઃ॥ ૮૫॥
શ્રીપ તઃ પુ ડર કાક્ષઃ પદ્મનાભાે જગ પ તઃ ।
વાસદેુવાેઽપ્રમેયાત્મા કેશવાે ગ ડ વજઃ॥ ૮૬॥
નારાયણઃ પરં ધામ દેવદેવાે મહેશ્વરઃ ।
ચક્રપા ણઃ કલાપૂણા વેદવેદ્યાે દયાિનિધઃ॥ ૮૭॥
ભગવાન્ સવર્ભૂતેશાે ગાપેાલઃ સવર્પાલકઃ ।
અન તાે િનગુર્ણાે િનત્યાે િનિવક પાે િનર જનઃ॥ ૮૮॥
િનરાધારાે િનરાકારઃ િનરાભાસાે િનરાશ્રયઃ ।
પુ ષઃ પ્રણવાતીતાે મુકુ દઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૮૯॥
ક્ષણાવિનઃ સાવર્ભાૈમાે વૈકુ ઠાે ભક્તવ સલઃ ।
િવ દાર્માેદરઃ કૃ ણાે માધવાે મથુરાપ તઃ॥ ૯૦॥
દેવક ગભર્સ ભૂતાે યશાેદાવ સલાે હિરઃ ।
શવઃ સઙ્કષર્ણઃ શ ભુભૂર્તનાથાે િદવ પ તઃ॥ ૯૧॥
અવ્યયઃ સવર્ધમર્જ્ઞઃ િનમર્લાે િન પદ્રવઃ ।
િનવાર્ણનાયકાે િનત્યાે નીલ મૂતસિન્નભઃ॥ ૯૨॥
કલાક્ષયશ્ચ સવર્જ્ઞઃ કમલા પત પરઃ ।
હૃષીકેશઃ પીતવાસા વસદેુવ પ્રયાત્મજઃ॥ ૯૩॥
ન દગાપેકુમારાયર્ઃ નવનીતાશનાે િવભુઃ ।
પુરાણપુ ષઃ શ્રેષ્ઠઃ શઙ્ખપા ણઃ સિુવક્રમઃ॥ ૯૪॥
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અિન દ્ધશ્ચક્રરથઃ શાઙ્ર્ગપા ણશ્ચતુભુર્જઃ ।
ગદાધરઃ સરુા તઘ્નાે ગાેિવ દાે ન દકાયુધઃ॥ ૯૫॥
દાવનચરઃ શાૈિરવ વાદ્યિવશારદઃ ।
ણાવતાર્ તકાે ભીમસાહસી બહુિવક્રમઃ॥ ૯૬॥
શકટાસરુસહંાર બકાસરુિવનાશનઃ ।
ધનેુકાસરુસહંાર પૂતનાિર ર્કેસર ॥ ૯૭॥
િપતામહાે ગુ સાક્ષાત્ પ્રત્યગાત્મા સદા શવઃ ।
અપ્રમેયઃ પ્રભુઃ પ્રાજ્ઞાેઽપ્રતક્યર્ઃ વ વદ્ધર્નઃ॥ ૯૮॥
ધ યાે મા યાે ભવાે ભાવાે ધીરઃ શા તાે જગદુ્ગ ઃ ।
અ તયાર્મીશ્વરાે િદવ્યાે દૈવજ્ઞાે દેવસં તુતઃ॥ ૯૯॥
ક્ષીરા ધશયનાે ધાતા લ મીવાં લ મણાગ્રજઃ ।
ધાત્રીપ તરમેયાત્મા ચ દ્રશખેરપૂ જતઃ॥ ૧૦૦॥
લાેકસાક્ષી જગચ્ચ ઃ પુ યચાિરત્રક તર્નઃ ।
કાેિટમન્મથસાૈ દયર્ઃ જગન્માેહનિવગ્રહઃ॥ ૧૦૧॥
મ દ મતાનનાે ગાપેાે ગાેિપકાપિરવે ષ્ટતઃ ।
ફુ લારિવ દનયનઃ ચાણૂરા ધ્રિનષૂદનઃ॥ ૧૦૨॥
ઇ દ વરદલ યામાે બિહબહાર્વતંસકઃ ।
મુરલીિનનદાહ્લાદઃ િદવ્યમાલ્યા બરા તઃ॥ ૧૦૩॥
સકુપાેલયુગઃ સભુ્રૂયુગલઃ સલુલાટકઃ ।
ક બુગ્રીવાે િવશાલાક્ષાે લ મીવા છુભલક્ષણઃ॥ ૧૦૪॥
પીનવક્ષાશ્ચતુબાર્હુશ્ચતુમૂર્ ત સ્ત્રિવક્રમઃ ।
કલઙ્કરિહતઃ શદુ્ધઃ દુષ્ટશત્રુિનબહર્ણઃ॥ ૧૦૫॥
િકર ટકુ ડલધરઃ કટકાઙ્ગદમ ડતઃ ।
મુિદ્રકાભરણાપેેતઃ કિટસતૂ્રિવરા જતઃ॥ ૧૦૬॥
મ રર જતપદઃ સવાર્ભરણભૂ ષતઃ ।
િવ ય તપાદયુગલાે િદવ્યમઙ્ગલિવગ્રહઃ॥ ૧૦૭॥
ગાેિપકાનયનાન દઃ પૂણર્ચ દ્રિનભાનનઃ ।
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સમ તજગદાન દઃ સુ દરાે લાેકન દનઃ॥ ૧૦૮॥
યમનુાતીરસ ચાર રાધામન્મથવૈભવઃ ।
ગાપેનાર પ્રયાે દા તાે ગાપેીવસ્ત્રાપહારકઃ॥ ૧૦૯॥
ઙ્ગારમૂ તઃ શ્રીધામા તારકાે મૂલકારણમ્ ।
ષ્ટસરંક્ષણાપેાયઃ કૂ્રરાસરુિવભ જનઃ॥ ૧૧૦॥

નરકાસરુસહંાર મુરાિરરિરમદર્નઃ ।
આિદતેય પ્રયાે દૈત્યભીકરાે યદુશખેરઃ॥ ૧૧૧॥
જરાસ ધકુલ વંસી કંસારા તઃ સિુવક્રમઃ ।
પુ યશ્લાેકઃ ક તર્નીયઃ યાદવે દ્રાે જગન્નુતઃ॥ ૧૧૨॥
ક્મણીરમણઃ સત્યભામા બવતી પ્રયઃ ।

મત્રિવ દાનાગ્ જતીલ મણાસમપુા સતઃ॥ ૧૧૩॥
સધુાકરકુલે તાેઽન તપ્રબલિવક્રમઃ ।
સવર્સાૈભાગ્યસ પન્નાે દ્વારકાપત્તને સ્થતઃ॥ ૧૧૪॥
ભદ્રાસયૂર્સતુાનાથાે લીલામાનષુિવગ્રહઃ ।
સહસ્રષાેડશસ્ત્રીશાે ભાેગમાેક્ષૈકદાયકઃ॥ ૧૧૫॥
વેદા તવેદ્યઃ સવંેદ્યાે વૈદ્યાે બ્રહ્મા ડનાયકઃ ।
ગાવેદ્ધર્નધરાે નાથઃ સવર્ વદયાપરઃ॥ ૧૧૬॥
મૂ તમાન્ સવર્ભૂતાત્મા આતર્ત્રાણપરાયણઃ ।
સવર્જ્ઞઃ સવર્સલુભઃ સવર્શાસ્ત્રિવશારદઃ॥ ૧૧૭॥
ષડ્ગુણૈશ્વયર્સ પન્નઃ પૂણર્કામાે ધુર ધરઃ ।
મહાનુભાવઃ કૈવલ્યદાયકાે લાેકનાયકઃ॥ ૧૧૮॥
આિદમ યા તરિહતઃ શદુ્ધસા વકિવગ્રહઃ ।
અસમાનઃ સમ તાત્મા શરણાગતવ સલઃ॥ ૧૧૯॥
ઉ પ ત્ત સ્થ તસહંારકારણં સવર્કારણમ્ ।
ગ ભીરઃ સવર્ભાવજ્ઞઃ સ ચ્ચદાન દિવગ્રહઃ॥ ૧૨૦॥
િવ વક્સનેઃ સત્યસ ધઃ સત્યવાક્ સત્યિવક્રમઃ ।
સત્યવ્રતઃ સત્યરતઃ સવર્ધમર્પરાયણઃ॥ ૧૨૧॥
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આપન્ના તપ્રશમનઃ દ્રાપૈદ માનરક્ષકઃ ।
ક દપર્જનકઃ પ્રાજ્ઞાે જગન્નાટકવૈભવઃ॥ ૧૨૨॥
ભ ક્તવ યાે ગુણાતીતઃ સવશ્વયર્પ્રદાયકઃ ।
દમઘાષેસતુદ્વષેી બાણબાહુિવખ ડનઃ॥ ૧૨૩॥
ભી મભ ક્તપ્રદાે િદવ્યઃ કાૈરવા વયનાશનઃ ।
કાૈ તેય પ્રયબ ધુશ્ચ પાથર્સ્ય દનસાર થઃ॥ ૧૨૪॥
નાર સહાે મહાવીરઃ ત ભ તાે મહાબલઃ ।
પ્રહ્લાદવરદઃ સત્યાે દેવપજૂ્યાેઽભયઙ્કરઃ॥ ૧૨૫॥
ઉપે દ્ર ઇ દ્રાવર ે વામનાે બ લબ ધનઃ ।
ગજે દ્રવરદઃ વામી સવર્દેવનમસૃ્કતઃ॥ ૧૨૬॥
શષેપયર્ઙ્કશયનઃ વનૈતેયરથાે જયી ।
અવ્યાહતબલૈશ્વયર્સ પન્નઃ પૂણર્માનસઃ॥ ૧૨૭॥
યાેગેશ્વરેશ્વરઃ સાક્ષી ક્ષતે્રજ્ઞાે જ્ઞાનદાયકઃ ।
યાે ગહૃ પઙ્ક વાસાે યાેગમાયાસમ વતઃ॥ ૧૨૮॥
નાદ બ દુકલાતીતશ્ચતવુર્ગર્ફલપ્રદઃ ।
સષુુ ામાગર્સ ચાર દેહસ્યા તરસં સ્થતઃ॥ ૧૨૯॥
દેહે દ્રયમનઃપ્રાણસાક્ષી ચેતઃપ્રસાદકઃ ।
સૂ મઃ સવર્ગતાે દેહી જ્ઞાનદપર્ણગાેચરઃ॥ ૧૩૦॥
ત વત્રયાત્મકાેઽવ્યક્તઃ કુ ડલી સમપુા શ્રતઃ ।
બ્રહ્મ યઃ સવર્ધમર્જ્ઞઃ શા તાે દા તાે ગતક્લમઃ॥ ૧૩૧॥
શ્રીિનવાસઃ સદાન દઃ િવશ્વમૂ તમર્હાપ્રભુઃ ।
સહસ્રશીષાર્ પુ ષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્॥ ૧૩૨॥
સમ તભવુનાધારઃ સમ તપ્રાણરક્ષકઃ ।
સમ તસવર્ભાવજ્ઞાે ગાેિપકાપ્રાણવ લભઃ॥ ૧૩૩॥
િનત્યાે સવાે િનત્યસાખૈ્યાે િનત્યશ્રીિનત્યમઙ્ગલઃ ।
વ્યૂહા ચતાે જગન્નાથઃ શ્રીવૈકુ ઠપુરાિધપઃ॥ ૧૩૪॥
પૂણાર્ન દઘનીભૂતઃ ગાપેવષેધરાે હિરઃ ।
કલાપકુસમુ યામઃ કાેમલઃ શા તિવગ્રહઃ॥ ૧૩૫॥
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ગાપેાઙ્ગના તાેઽન તાે દાવનસમાશ્રયઃ ।
વે વાદરતઃ શ્રેષ્ઠાે દેવાનાં િહતકારકઃ॥ ૧૩૬॥
બાલક્ર ડાસમાસક્તાે નવનીતસ્ય તસ્કરઃ ।
ગાપેાલકા મની રશ્ચાૈર ર શખામ ણઃ॥ ૧૩૭॥
પર જ્યાે તઃ પરાકાશઃ પરાવાસઃ પિરસુ્ફટઃ ।
અષ્ટાદશાક્ષરાે મ ત્રાે વ્યાપકાે લાેકપાવનઃ॥ ૧૩૮॥
સપ્તકાેિટમહામ ત્રશખેરાે દેવશખેરઃ ।
િવજ્ઞાનજ્ઞાનસ ધાન તે ેરા શજર્ગ પ તઃ॥ ૧૩૯॥
ભક્તલાેકપ્રસન્નાત્મા ભક્તમ દારિવગ્રહઃ ।
ભક્તદાિરદ્ર્યદમનાે ભક્તાનાં પ્રી તદાયકઃ॥ ૧૪૦॥
ભક્તાધીનમનાઃ પજૂ્યઃ ભક્તલાેક શવઙ્કરઃ ।
ભક્તાભીષ્ટપ્રદઃ સવર્ભક્તાઘાૈઘિનકૃ તનઃ॥ ૧૪૧॥
અપારક ણા સ ધુભર્ગવાન્ ભક્તત પરઃ॥ ૧૪૨॥
॥ ઇ ત ગાપેાલ સહસ્રનામ તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
ફલશ્રુ તઃ

(॥ ગાપેાલસહસ્રનામ માહા યમ્॥)

મરણાત્ પાપરાશીનાં ખ ડનં ત્યુનાશનમ્॥ ૧॥
વૈ ણવાનાં પ્રયકરં મહારાેગિનવારણમ્ ।
બ્રહ્મહત્યાસરુાપાનં પરસ્ત્રીગમનં તથા॥ ૨॥
પરદ્રવ્યાપહરણં પરદ્વષેસમ વતમ્ ।
માનસં વા ચકં કાયં ય પાપં પાપસ ભવમ્॥ ૩॥
સહસ્રનામપઠનાત્ સવ ન ય ત ત ક્ષણાત્ ।
મહાદાિરદ્ર્યયુક્તાે યાે વૈ ણવાે િવ ભ ક્તમાન્॥ ૪॥
કા તક્યાં સ પઠેદ્રાત્રાૈ શતમષ્ટાેત્તરં ક્રમાત્ ।
પીતા બરધરાે ધીમાન્ સગુ ધૈઃ પુ પચ દનૈઃ॥ ૫॥
પુ તકં પજૂિય વા તુ નવૈેદ્યાિદ ભરેવ ચ ।
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રાધા યાનાિઙ્કતાે ધીરાે વનમાલાિવભૂ ષતઃ॥ ૬॥
શતમષ્ટાેત્તરં દેિવ પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ।
ચતૈ્રશકુ્લે ચ કૃ ણે ચ કુહૂસઙ્ક્રા તવાસરે॥ ૭॥
પિઠતવં્ય પ્રયત્નને ત્રૈલાેક્યં માેહયેત્ ક્ષણાત્ ।
તુલસીમાલયા યુક્તાે વૈ ણવાે ભ ક્તત પરઃ॥ ૮॥
રિવવારે ચ શકેુ્ર ચ દ્વાદ યાં શ્રાદ્ધવાસરે ।
બ્રાહ્મણં પજૂિય વા ચ ભાજેિય વા િવધાનતઃ॥ ૯॥
પઠેન્નામસહસ્રં ચ તતઃ સ દ્ધઃ પ્ર યતે ।
મહાિનશાયાં સતતં વૈ ણવાે યઃ પઠેત્ સદા॥ ૧૦॥
દેશા તરગતા લ મીઃ સમાયા ત ન સશંયઃ ।
ત્રૈલાેક્યે ચ મહાદેિવ સુ દયર્ઃ કામમાેિહતાઃ॥ ૧૧॥
મુગ્ધાઃ વયં સમાયા ત વૈ ણવં ચ ભજ ત તાઃ ।
રાેગી રાેગાત્ પ્રમુચ્યેત બદ્ધાે મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૧૨॥
ગુિવણી જનયે પુતં્ર ક યા િવ દ ત સ પ તમ્ । var ગ ભણી
રા નાે વ યતાં યા ત િક પનુઃ દ્રમાનવાઃ॥ ૧૩॥
સહસ્રનામશ્રવણાત્ પઠનાત્ પજૂનાત્ પ્રયે ।
ધારણાત્ સવર્મા ાે ત વૈ ણવાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૪॥
વંશીવટે ચા યવટે તથા િપ પલકેઽથ વા ।
કદ બપાદપતલે ગાપેાલમૂ તસિંનધાૈ॥ ૧૫।
યઃ પઠેદ્વૈ ણવાે િનતં્ય સ યા ત હિરમ દરમ્ ।
કૃ ણનેાેક્તં રાિધકાયૈ મયા પ્રાેક્તં તથા શવે॥ ૧૬॥
નારદાય મયા પ્રાેક્તં નારદેન પ્રકા શતમ્ ।
મયા તુ યં વરારાેહે પ્રાેક્તમેત સદુુલર્ભમ્॥ ૧૭॥
ગાપેનીયં પ્રયત્નને ન પ્રકા યં કથચંન ।
શઠાય પાિપને ચવૈ લ પટાય િવશષેતઃ॥ ૧૮॥
ન દાતવ્યં ન દાતવં્ય ન દાતવ્યં કદાચન ।
દેયં શ યાય શા તાય િવ ભ ક્તરતાય ચ॥ ૧૯॥
ગાેદાનબ્રહ્મયજ્ઞાદેવાર્જપેયશતસ્ય ચ ।
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અશ્વમેધસહસ્રસ્ય ફલં પાઠે ભવેત્ ધ્રવુમ્॥ ૨૦॥
માેહનં ત ભનં ચવૈ મારણાેચ્ચાટનાિદકમ્ ।
યદ્યદ્વા છ ત ચત્તને તત્ત પ્રા ાે ત વૈ ણવઃ॥ ૨૧॥
અેકાદ યાં નરઃ ના વા સગુ ધદ્રવ્યતૈલકૈઃ ।
આહારં બ્રાહ્મણે દ વા દ ક્ષણાં વણર્ભષૂણમ્॥ ૨૨॥
તતઆર ભકતાર્સ્ય સવ પ્રા ાે ત માનવઃ ।
શતા તં્ત સહસ્રં ચ યઃ પઠેદ્વૈ ણવાે જનઃ॥ ૨૩॥
શ્રી દાવનચ દ્રસ્ય પ્રસાદા સવર્મા ુયાત્ ।
યદ્ગહેૃ પુ તકં દેિવ પૂ જતં ચવૈ તષ્ઠ ત॥ ૨૪॥
ન માર ન ચ દુ ભક્ષં નાપેસગર્ભયં ક્વ ચત્ ।
સપાર્દ્યા ભૂતયક્ષાદ્યા ન ય તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૫॥
શ્રીગાપેાલાે મહાદેિવ વસતે્તસ્ય ગ્ હે સદા ।
ગ્ હે યત્ર સહસ્રં ચ ના ાં તષ્ઠ ત પૂ જતમ્॥ ૨૬॥
॥ ૐ ત સિદ ત શ્રીસ માેહનત ત્રે પાવર્તીશ્વરસવંાદે
ગાપેાલસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
શ્રીરાધારમણઃ કૃ ણઃ ગુણરત્નૈ સગુુ મ્ફતામ્ ।
વીકૃત્યેમાં મતાં માલાં સ નાે િવ ઃ પ્રસીદતુ॥

Addendum for prayers

શ્રી ગાપેાલસહસ્રનામ શાપિવમાેચનમહામ ત્રમ્

ૐ અસ્ય શ્રીગાપેાલસહસ્રનામ શાપિવમાેચનમહામ ત્રસ્ય વામદેવઋ ષઃ ।
શ્રીગાપેાલાે દેવતા પઙ્ ક્તઃ છ દઃ ।
શ્રી સદા શવવાક્ય શાપિવમાેચનાથ જપે િવિનયાેગઃ ।
ઋ યાિદ યાસઃ
વામદેવ ઋષયે નમઃ શર સ ।
ગાપેાલ દેવતાયૈ નમઃ હૃદયે ।
પઙ્ ક્ત છ દસે નમઃ મખુે ।
સદા શવવાક્ય શાપિવમુ યથ નમઃ સવાર્ઙ્ગે॥
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અથ કરાિદ યાસઃ
ૐ અ અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ॥
ૐ ક્લીં તજર્ની યાં નમઃ॥
ૐ હ્ર ી ં મ યમા યાં નમઃ॥
ૐ શ્રીં અના મકા યાં નમઃ॥
ૐ વામદેવાય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ॥
ૐ નમઃ વાહા કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
અથ હૃદયાિદ યાસઃ
ૐ અ હૃદયાય નમઃ॥
ૐ ક્લીં શર સ વાહા॥
ૐ હ્ર ી ં શખાયૈ વષટ્॥
ૐ શ્રીં કવચાય હુમ્॥
ૐ વામદેવાય નતે્રસ્ત્રયાય વાષૈટ્॥
ૐ નમઃ વાહા અસ્ત્રાય ફટ્॥
અથ યાનમ્
ૐ યાયેદે્દવં ગુણાતીતં પીતકાૈશયેવાસસમ્ ।
પ્રસનં્ન ચા વદનં ચ િનગુર્ણં શ્રીપ ત પ્રભુમ્॥
મ ત્રઃ
ૐ અ ક્લી ં હ્ર ી ં શ્રી ં વામદેવાય નમઃ ( વાહા)।
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